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Vyriausybe (teikia Kongresui
Ateinančių Metų Biudžetų

Biudžetas Numatomas 77 Bilionų Dolerių; Suvestas Ir
Išlygintas; Opozicija Sako, Vyriausybė Neužten

kamai Kreipia Dėmesio | Krašto Gynimų; Re
publikonai Sako, 41 Biliono Kraštui Ginti

Užtenka.

Šį pirmadienį vyriausybė 
įteikė kongresui ateinančių 
(1959 - 1960 metų) biudže
tą, kuris suvestas ir išlygin
tas, bent popieriuje, sumo
je 77 bilionų dolerių. Kraš
to gynimo reikalams biu
džete numatyta 41 bilionas 
dolerių, arba maždaug tiek 
pat, kiek ir šiais finansiniais 
metais.

Republikonų vadovybė at
stovų rūmuose sako, kad 
biudžetas yra visai realis
tiškas ir jeigu demokratai 
nesugadins jo savo išlaidu
mu, kraštas vėl atgaus fi
nansinę .lygsvarą.

Iš demokratų daugumos 
kongrese kol kas platesnių 
pasisakymų nėra, bet visa 
eilė * demokratų neslepia, 
kad jiems biudžetas atrodo 

—perdaug apkarpytas -ir ne
patenkina krašto saugumo 
reikalavimų. Ginčai dėl biu
džeto vėliau parodys abiejų 
didžiųjų partijų nusistaty
mą krašto gynimo klausi
mu.

Iš atskii-ų pozicijų biudže
te žymėtina išlaidos:

Užsienių kariškam ir ūkiš
kam rėmimui vyriausybės 
siūloma $3,498 miiionai do-

ALTo Prezidiumas
Buvo Washingtone

Amerikos Lietuvių Tary
bos prezidiumas lankėsi 
Washingtone pasiinformuo- 
ti iš tiesioginių šaltinių, ko
kie vėjai pučia federalinės 
vyriausybės ir susirinkusio 
naujojo kongreso narių tar
pe.

Alto atstovai buvo priim
ti valstybės departamente, 
popiežiaus nunciate, armi
jos intendantūroje. Be to 
jie pasimatė su kaikuriais 
kongresmonais ir senato
riais ir Lietuvos atstovu.

Valstybės departamente 
patirta, kad vyriausybes nu
sistatymas Lietuvos atžvil
giu nėra pasikeitęs.

Popiežiaus naujasis nun
cijus dar neatvyko, bet iš 
jo atstovo sužinota, kad 
Lietuvos pasiuntinybė prie 
Vatikano pasiliks jau ne 
kaip politinė įstaiga ir jos

ties nebeturės.
Armijos intendantūroje 

aiškintasi armijos tiekimo 
skyriaus katalogo 1957 m. 

lerių; Veteranų administra- Į rugpiūčio 27 d. pakeitimas,
cijai—$5,168 miiionai; Ato- ’• _ . - - - - -ni mės energijos komisijai— 
$2,745 miiionai; Žemės ū- 
kio departamentui— $6,450 
milionų; Sveikatos, švieti
mo ir labdarybės departa
mentui — $3,140 milionų;
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KONGRESAS SVEIKINO PTFZ»OKNTĄ EIZENHOWER)

hatv-io 9 <1. prezidentas padarė kongre 

baigus pranešimą, visi atstovai atsistoję 

se*totn pirmininkas viceprezidentas Nix 

Sam Ravburn.

.• f^nešimą apie valstybės padėtį. Pa- 
ji s\e:j/no. Užpakaly už stalo kairėje 
r, <» dešinė e a! -'.o y runri pirr.iininkas

Kubos Kautynes Vokiečių Krupo* 
Dar Nepasibaigė? Plečia Savo Galybę

buvusio senatoriaus Masfer 
rer “armijos” dar tęsia ko
vą prieš naujosios vyriausy- 

, . - bės kariuomenę. Maždaug
vedėjas diplomatinės pade-j 500 “batistinių” kareivių 

dar kaujasi kalnuose, o ge
nerolas Batistą iš Domini-

kuris liačia vėliavas. Jame 
vietoje tautinių estų, latvių 
ir lietuvių vėliavų yra sužy
mėtos sovietinės ių šalių 
vėliavos, kuriomis gali būti 
aprūpinami kas jų nori. 
Tiekimo viršininkas paža-

Vidaus reikalų departamen- dėJ° “kvailą klaidą1 įš- 
tui — $757 miiionai; Dar- ir aPie tai painformuo- 
bo departamentui — $562
miiionai; Teisingumo de- Iš pasikalbėjimų su kon- 
partamentui —$259 milio- gresmanais ir senatoriais 
nai. patirta, kad Amerikos Bal-

Daugiausiai pinigų skiria- i so Miunchene uždarymo 
ma krašto gynimo reika- Skalas, kuris praeitą radė
jams— $40,945 miiionai ir nį buvo pradėtas tyrinėti, 
krašto gynimo departamen- netrakus bus tęsiamas.
to civilėms funkcijoms------------------------------------
$853 miiionai.

Vyriausybė žada priėmus 
išlygintą biudžetą, kitais; 
metais mažinti mokesčius i 

(rinkimų metai). j

Pietinėj Korėjoj 
Opozicija Kovoja

Pietinės Korėjos parla
mente vyriausybė ir parla
mento dauguma priėmė 
griežtą įstatymą, kuris žy
miai sustiprina policijos ga
lią ir duoda vyriausybei tei
sę skirti vadovus miestams 
ir apskritims, kur iki šioliai 
pareigūnai buvo renkami.

Opozicinė demokratų par
tija priešinosi tam įstaty
mui parlamente, kiek galė
jo, o dabar tikisi dar per 
teismą įstatymo veikimą su- 
trakdyti, nes esą įstatymas 
yra priešingas konstitucijai.

AIRIIT DE VALERA

Airijos ministeris pirmi
ninkas Eamon De Valera 
nutarė statyti savo kandi
datūrą į prezidentus, kurio 
pareigos yra daug lengves
nės negu ministerio pirmi
ninko. De Valera vra 76 
metu amžiaus.

Argentinoje Didelė 
Peronistų Maišatis

Kuboje dalis Batistos ka- Vokiečių Krupo plieno - ^f^bininkų unijose dar
riu ir samdiniu i« nrivaAira r • p ,, užsilikę Perono salininkainų ir samdinių įs privačios, liejyklos, anglies kasyklos, Ar tin - iššaukė krašte 
buvusio senatoriaus Masfer- dii-k 1 į-saune nrasie11 Įvairiausios kitokios dirb- streikų Policija

tuves po antro pasaulinio - - -
karo buvo įtrauktos į skal

konų respublikos jiems pa
siuntęs ginklų ir amunici
jos.

Tuo tarpu visoje Kuboje 
apie 206 buvusių policinin
kų ir karių, atrastų kaltais 
dėl buvusios opozicijos 
žmonių kankinimų ir žudy
mo, jau yra sušaudyti ir, pa
gal F. Castro, dar gal 250 
bus sušaudyti. Visi iki šio
liai sušaudytieji buvo pa
smerkti kariškų teismų ir 
Castro užtikrina, jog ir atei
tyje tik teismų sprendimu 
karo kriminalistai bus bau
džiami.

Italų Socialistai 
VisDar Svyruoja

Italų socialistai, vedami 
P. Nenni, laiko savo parti
jos kongresą Neapoly. Kon
grese vėl plačiai buvo ap
tariamas klausimas, ar par
tijai palaikyti ankštus ben
dradarbiavimo ryšius su ko
munistų partija, ar vesti 
“automatišką” politiką.

P. Nenni pasiūlė rezoliu
ciją už “automatišką” poli
tiką. Rezoliucija kongreso 
buvo priimta. Bet nežiū
rint į šitokią rezoliuciją dar 
nėra tikrumo, kad partija 
atsiribos nuo komunistų ir 
ves savarankišką politiką.

Partijos aparate yra ne
mažai komunistų simpatikų, 
jei tik ne agentų, kurie 
griežtai stovi už bendradar
biavimą su Maskvos žmo
nėmis.

Nikojanas Grįžta Namo 
Jokių Nuolaidų Nepažadėjo

Rusijos Diktatoriaus “Dešinioji Ranka” Dėkoja Už Vai
šingą Pasitikimą; Jis Lankė Milionierius Ir Val

džios Pareigūnus; Derybų Nevedė, Tik Dai
rėsi, Klausėsi Ir Klimatą Tyrinėjo; Kalbėjo 

Apie “Taiką”.

Tito Gaus Amerikos ! . Nekviestas svečias iš Są- 
mnnsinnnn r k 1 • ! vletM Rusijos, Chruščiovo150,000,000 Dolerių “dešinioji ranka” ir Rusijos 

--------  vicepremjeras Mikojanfs,
Jugoslavija gauna iš A- šį antradienį ruošiasi ap- 

merikos 129 milionus dole- leisti Ameriką ir grįžti į 
rių metams įvairiems ūkis- Maskvą. Jis dar buvo pla- 
kiems projektams vykdyti ir na vęs aplankyti Floridos di- 
maisto savo gyventojams džiuosius viešbučius ir cit- 
maitinti. Bet laukiama, kad rininių vaisių paruošimo 
prie tos pagalbos bus dar dirbtuves, bet ten nebevy- 
pridėta 20 milionų dolerių, ko. Jis nebesilankė nė Bos-

Amerikos pagalba naudo- tone, nors pradžioje buvo 
jama kelioms dirbtuvėms numatyta, kad jis ir čia 
statyti, Jugoslavijos gele- lankysis.
žinkeliams sumoderninti ir šeštadienį Mikojanas arti 
tarp kitko didelei dirbtinių dviejų valandų kalbėjosi su 
trąšų dirbtuvei pastatyti. prezidentu Eisenhoweriu.

Paskola trąšų dirbtuvei Pasikalbėjimas nebuvo “de- 
Titui buvo pažadėjęs Chrti- rybos”, bet aiškinimasis, 
ščiovas, bet apgavo, pasko- kaip svečias ir prezidentas 
los nedavė. žiūri į tokius klausimus, kaip

—------------------- ---- Berlyno, nusiginklavimo,
PERDAUG SAVANORIŲDIPLOMATŲ YRA mamų didinimą.

js Amenkos vynausybės 
šaltinių praneša, kad prezi
dentas pabrėžęs Mikojanui, 
jog Vakarų valstybės neleis 
savęs išvalyti iš Berlyno 
miesto ir Amerika bendrai 
su savo sąjungininkais ne-

Buvęs prezidentas H. S. 
Trumanas skelbia spaudoje 
savo pažiūras į privisimą

ir kariuomenė streikuojan- 
.. . - - , , 'čius Perono šalininkus iž
dų tų pramones sakų, ku- varė didžiųjų skerdyklų, I perdaug didelio skaičiaus 
nų savininkai padėjo Hitle- kui. jįe buvo paskelbę “sė- “amatorių diplomatų”. Dau 
nui Įsigalėti ir riebia, pei-, dim stleiką”, bet peronis- 
---- -- pasiruošimo karui. tų jtekoje esančios unijosnesi iš pasiruošimo karui. 
Aliantai buvo nutarę, kad 
Krapo dirbtuvės turi būti iš
parduotos įvairiems savi
ninkams.

Toks buvo nutarimas. Da
bar Krupo koncernas įsigi

tuoj paskelbė streikus kai 
i kuriose metalo dirbtuvėse, 
ligoninėse, tekstilės pramo
nėje ir kitur.

Argentinos prezidentas
Frondizi atvyksta į J. A.

jo naują didžiulę speciali- • Valstybes ir čia bus prozi
nio plieno dirbtuvę “Bochu- dento Eisenhovverio svečias, 
mer Verein” ir Aliantų įsa- prez. Frondizi tikisi susitar- 
kymo suskaldyti savo kon- tj su Amerika dėl paskolų 
cerną visai ir nemano vyk- Argentinos ūkiui remti, 
dyti. '__________________

Krapas sako, kad ateities ęr^viFTii vcumi imicti 1 
“karo kriminalistai bus p- IvCMVIUrUolŲlektronik" ir; PARTIJOS KONGRESAS
cheminės pramonės savinin
kai”.

Krapo tuilas vertinamas 
apie $500,000,000. Jis su
krautas liejant kanuoles vo
kiškam imperializmui.

Amerikos Satelitas • 
Baigia Savo Dienas

Sausio 27 d. Maskvoje 
renkasi posėdžių 21-as So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos kongresas. Tam 
kongiesui pasiruošimai jau 
eina prie galo. Stebėtojai 
sako. kad Chruščiovas ir jo 
šalininkai kongresą paruošė 
taip, kad jis pasakys “a- 
men” prie visų naujo genia
liojo vado siūlymų.

Kiek Kainuoja Skolos
Didžiausias Amerikos že

mės. palydovas, paleistas
gruodžio 18 d. kelių tonų ---------
Atlas “mėnuliukas”, šią sa- Amerika 1959 - 60 metais 
vaitę jau baigia savo die- • palūkanoms už valstybines 
nas. Laukiama, kad dar šį skolas sumokės visokiems 
trečiadienį jis nukris ir su- skolintojams $8,100,000,- 
degs. Jo radijo balsas jau 000, arba 495,000,000 do- 
nutilo virš savaitės dėl ba- lerių daugiau kaip šiais fis- 
tarėjų' išsisėmimo. kaliniais metais. Virš 10%

Iš kitu satelitų tik du dar biudžeto išlaidų išeina 
skelbiasi radijo bangomis, palūkanoms mokėti už, se- 
Vienas yra “Vanguard” sa
telitas, kurio batarėjos atsi
naujina nuo šviesos, ir kitas

niau valstybės užtrauktas 
skolas.

Išlaidos skolų palūkanoms
yra rasų paskutinis “sputni- mokėti auga kasmet todėl, 
kas”. Du Amerikos satelitai kad ir valstybės skolos au- 
“Explorer” tipo skraido pa- #a ir vyriausybė prašys pa
dangėse, bet jų radijo apa-l^1}’ skolM “lubas” iki 286 
ratai jau nebesiskelbin. į bilionų dolerių.

gelis Amerikos senatorių. atsksakvs'n‘J0 Mvo tefah| ta 
kongresmonų u- šiaip pilie- mc mi^e Kai MikoJ’na,

pasijdomavo, ar Amerika 
turi kokį noro kitokį planą 
Berlyno klausimui spręsti.

cių važinėjasi po užsienius 
ir ten aiškina, kam reikia 
ir kam nereikia, Amerikos
politiką. Kiti vėl krašto vi-,jam buvo aUak^ kad 
duje pmma tokĮ Mikojaną riLi™*
ir jam kalba apie Amerikos 
politiką, nors jie jokios tei
sės neturi nustatinėti Ame
rikos politiką.

Amerikos politiką nustato 
prezidentas ir jo paskirti 
asmenys ar įstaigos. Jei 
bankieriai, pramonininkai 
ir kitokie “savanoriai” dip
lomatai kalba apie šalies 
politiką, jie dažnai užmirš
ta, kad tai nėra jų kompe
tencijoj ir gali suvedžioti 
užsienius, nes ten manoma, 
kad jie žino. ką kalba.

GAVO MEDALį

Illinois technnloęij«» insli- 
(ato profesorius architek
tas Lndwig Mies Van Der 
Rohe <avo medalį, frurį A s- 
fflijos karalienė skiria pasi. 
žymėjusiems architektūros 
srityje. Tai septintasis a- 
merikietis, kuris toki me
dali vra gavęs.

I

kio “Berlyno klausimo“ ne
buvo. iki Chruščiovas at
siuntė savo grąsinamą lai
šką. kad Vakarų valstybės 
trauktųsi iš to miesto.

Po pasikalbėjimų su Mi- 
kojanu laukiama, kad gal 
jau šį ankstyvą pavasarį su
sirinks keturių didžiųjų val
stybių užsienių reikalų mi
nisteriai aptarti “vokišką 
klausimą”. Bet tas reikalas 
paaiškės, kada Mikojanas 
padaiys pranešimą savo bo
sui apie jo lankymosi Ame* 
rikoje rezultatus ir tik pra
ėjus Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos kongresui, 
kuris šio mėnesio gale ren
kasi posėdžių Maskvoje.

Greit Jau Pradės 
Aiškint Pasiruošimų

Senato daugumos vadas 
šen. L. .Johnson pranešė, 
kad greitu laiku, gal jau bė
gyje dviejų savaičių, sena
tas pradės aiškinti Ameri
kos karišką pasiruošimą ir 
lenktynes erdvės tyrinėji
mo srityje su Sovietų Rusi
ja.

Senatorius sako, kad bus 
bandoma išaiškinti, ar A- 
merika viską darė ir daro, 

Įkad kas reikalinga ir gali- 
1 ma daryti, kad kraštas ga
lėtų jaustis saugus, ir pas
kui bus aiškinama erdvės 
tyrinėjimo planai ir jų vyk
dymas
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Ultimatumo priedas-Mikojanas |
Sovietų Rusija nesenai pasiuntė Amerikai, Anglijai' 

ii- Prancūzijai ultimatumą išsikraustyti iš vakarinės Ber- Į 
lyno miesto dalies iki ateinančių metų gegužės mėnesio 
gaio. Chruščiovas savo ultimatumo nevadina ultimatu
mu. bet kaip ji bevadintum, reikalas dėl to nesikeičia.!

Vakarai dėl Chruščiovo ultimatumo nepersigando ir
atsakė, kad jie sutinka Kalbėtis dėl viso “vokiško'
klausimo*’, bet nuo savo teisiu Berlvno mieste visiškai * *•
nemano atsisakvti.

Pasiuntus ultimatumą, kuris jokio Įspūdžio nedaro, 
reikia arba mobilizuoti karo jėgas, arba pradėti kai- j 
bėtis susėdus prie stalo ir grasinimus Įsidėti i kišenę. , 
Maskva mobilizacijos nepaskelbė, bet vietoje to atsiuntė • 
i Ameriką Mikojaną išsiaiškinti, kaip prieiti prie derybų.

Mikojanas čia landžiojo pas visokius riebius ir 
riebiausius kapitalistus ir visiems piršosi su Sovietų; 
“gera valia’*, piršosi su “pasitikėjimu”, viliojo bilionie- į 
rius ir bankierius “prekyba”, o kalbėdamas su Amerikos 
vyriausybės pareigūnais ir su prezidentu kėlė reikalą de-. 
rybų ir šiek tiek žmoniškesnio sugyvenimo. Ypač Miko
janas pakartotinai siūlė išsiaiškinti Berlyno klausimą.

Atrodo, kad dabar ir bus einama prie derybų, kai 
Amerika Mikojano “gerą valią” praneš sąjungininkams; 
ir su jais pasitars dėl pašnekėsiu su Sovietais.

Ką derybos su rusais duos, kada jos prasidės, kokioj į 
formoj vyks, visi tokie klausimai tebėra ateityje. Aišku j 
yra tik tiek, kad rusams “vokiškas” reikalas svilina pa 
dus. Per savo gobšumą ir kvailumą Sovietų vadai susi

SENATO VADAI

DeAinėj senato daugumos (demokratu) vadas Lyndon 

B. Johnson, o kairėje mažumos (republikonų) vadas

y Everett M. Dirksen.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS

• lyn, N. Y., tai Stilsonų anų- *, 
;kučio mamytė, o mūsų au-1/
gintinė, anuomet, kai jinai H Kas savaitei i! su savo motule Natalija11 
pargrfžo iš Eui opos, tai imi- i i
gracijos viršininkas juodvi! =“ ’
sulaikė ašarų saloje, kur i Kolonializmas miršta įrą. Korokos . , .

aukšta panele su erškėčių; pereįtą savaitę mirštan- j kariški
" iaS^s jau keli J dešimtis,

i simboli, bet jų Įsileisti ne-

7Z tis Vakarų ..------------ - - ,
usilaukė naujų paskatini- Q . irkelis šimtus dikta-

mų važiuoti Į kapus. Belgi
jos vyriausybė, po kruvinų 
riaušių Kongo kolonijos

norėjo. Tik kai nuvykau ir 
tiems guzikuotiems ponams 
viską lyg ant delno dzūkiš
kai išaiškinau, tai tuoj jas 
ir atidavė mano globon. To-
dėl ir turiu pretenzijų sa-|k jokios dis.
kyli auginime. Dabar kale- Kongo koloni-

sostinėje, pasisakė už ne-; jjau 
priklausomą tos kolonijos 
ateiti ir iškilmingai pareiš-

tūros policininkų ir karių 
kankintojų nuteisė ir sušau
dė. Valymasis tęsiamas to-

(Tęsinys)
Natalija Stilaonienė, Broo- nuotrauką, kurioje matome

w klyn, N. Y., prisiuntė dvi (du brolius ir dvi sesutes.
i* .i -*" 7*7?. **-7’.T1**T**’* “T//-'/• nuotraukas, vieną savo su. Juozas susituokė su Bole-

, . , , -iv -iv -ii • • • ■« • -Juozu, kitą su savo anuku- siaus žmonos sesute ir da-JOS. kun dabar vis labiau ir labiau ginkluojasi ir daros.,d^ nirmoi<, kaiDO. . , , „ , . „ . čiu Randy; pirmoje, kaipo
stipriausia kanska galybė Europos kontinente. Greit man0 amžiaus jaunikliai, 
ta Vokietija turės ir atominių ginklų ir kas žino, kada tai geriau atrodyti nei ne- 
Maskvai naujai sustiprėjusi Vokietija pasidarys rimtas gali, gi antroje senutė su 
pavojus. t anukučiu, tai visai gerai at-

Tas lepesnis ir noras paprekiauti su Amerika, gau- ■ rodo ir tarp kitko drg. Stil- 
nant — jei galima — kreditų, atviliojo Mikojaną Ameri- į souienė rašo:
kon Į nekviestas vaišes ir neoficiales derybas. Į /'Vasara mus taip nuvar-

Kad Maskvos parazitinių biurokratų ir valdančios jRna' H. m^s . ,.u . V"
diktatūros Viršūnes atstovas čia sukineiosi tam mihn- _ ,, -- i j • v. . . „i , v - švenčių. Nevien, kad veses-menų ir po Alibi klubus nėra ko stebėtis.

bar Juozas Bolesiui jau ne
vien brolis, bet ir svainis,— 
dviguba giminė. Mūsų nuo
širdžiausi linkėjimai jauna-, 
vedžiams sukurti kuopui- 
kiausĮ šeimos žydinĮ.

Marija Želionienė, Ma- ( 
hanoy City, Pa., kviečia at
vykti viešnagėn ir žada pa-

Apžvalga

WALLSTRYTAS, MIKO* 
JANAS, JOKUBKA IR 
PIKIETAI

dinių švenčių proga jinai 
rašo:

“Kadangi jau ilgokai gy
venate šiltame klimate, tai 
leidžiame sau manyti, kad 
pasiilgęs tipiškų žiemos 
vaizdų ir netolimos praei
ties gyvenimo senajame 
Brooklyne. Parvykite, bus 
labai malonu susitikti”.

Dėkojam Lilytei už kvie
timą ir pageidavimą dar 
nors kartą susitikti didžia
jame metropolyje, kur virš 
20 metų išgyvenom. New 
Yorko gyvenimas, o Brook
lyno veikla man buvo gy
viausias ir geriausias 
versitetas.

Charles Bukaveck&s, Cliff- 
side, N. J., švenčių proga 
mes jĮ pasveikinom:
Jūs švenčiate Kalėdas
Snaigių pūstynuose,
O mes švenčiam
Žydinčiuose gėlynuose.
Jūs einate bažnytėlėn
Klausytis šventų giesmelių,vaišinti stirniena. Sako, kad o

tpn nriviso labai daua Iau- w “rc!5 ten pnviso laoai ctaug iau Klausomės giedančių 
kimų ožkų ir tun daug stir- r

ti, juo labiau, kad yra ir’ nienos, nes vyrams nėra kas paukštelių,
daugiau Įvairumo. Mūs a- daugiau veikti, kaip tik
nukutis tokis jau greitas, j žvejoti ir medžioti. Kad me-

! kad negalima jĮ nei pagau- džiotojams ten yra girių ir;
bnizgynų, tą gerai žinome,

(niu oru lengviau pakvėpuo-

ti”. Palaukite, kitą metą

tttViitt iaiigjg

Jūs einate ant ledo
čiužinėti,

joje nebebus. Tos diskri
minacijos ten, palyginus, ir 
iki šioliai nedaug tebuvo, 
bet ateityje bus stengiama
si, kad jos ir visiškai ne
bebūtų.

Prancūzijos naujasis pre
zidentas de Gaulle savo 
prezidentavimą pradėjo pla
čia amnestija Alžyro maiš
tininkams. Jis vienu plunk
snos pabraukimu paleido iš 
Įvairių stovyklų 7,000 alžy
riečių, kurie buvo laikomi 
stovyklose kaip įtariami su
kilėlių simpatikai, ir suma
žino bausmes visiems nutei- 

uni" stiems už dalyvavimą suki
lime. Nuteistiems mirti su
kilėliams mirties bausmė 
dovanota. Tokių iš mirties 
nasrų išgelbėtų sukilėlių e- 
sama apie 200. Alžyro mai
što vadai, kurie buvo lai
komi prancūzų kalėjime, 
dabar gauna politinių kali
nių teises ir galės nepaly
ginamai geriau gyventi ir
nrnroinnf i lonlrvi/iilic Voc-
2^1 XZZZISZZV?VX XS»SlXXjr WJUO

dien.
De Gaulle amnestija ro

do, kad Prancūzija ieško

daro, kad siunčia Amerikon šiuo laiku jĮ visai nepavy-.bet kur jie eina žvejoti, tas juoke ir tarė “Kada žmo-: 
apsukrų armėną pasižval- ’ site. Malonu girdėt, kad į mums jau nežinoma. Ne- gus, sulaukęs žilo plauko,1

kelių baigti Alžyro maištą 
O mes mariose plaukinėti. derybomis ir tokios neofi-

, .A . cialinės derybos, rodos, jau
Charles perskaitęs nusi- -r eįna

Kolonializmas, koks vieš-

Amerikoje ir kitur Ku
bos apsivalymas nuo kariš
kos diktatūros žiauriųjų pa
reigūnų kelia protestų. Esą, 
tai “kruvina pirtis”, sako 
senatorius W. Morse. Kiti 
daro panašias pastabas.

Į tokius protestus Kubos 
naujos vyriausybės vadai 
atsako: “O kur, ponai hu
manistai, buvote, kada Ku
bos diktatūra šaudė ir kan
kino demokratijos kovoto
jus? Ar jūs protestavote?” 
Iš tiesų, ar diktatūroms šu
nybės leistinos, o demokra
tijos šalininkai turi būti tiek 
humaniški, kad net savo žu
dytojus ii- kankintojus pa
liktų šventoje ramybėje?

Protestai prieš “batisti- 
nių” kankintojų baudimą, 
žinoma, kelia nepasitenki
nimą Kuboje, bet ir patys 
protestuojantieji galgi žino, 
kad jų paskubomis daromi 
protestai negali būti vadi
nami labai širdingi ir tiktai 
humanizmo sumetimais dik
tuojami. Daug tuose prote
stuose yra ir reklamos, noro 
nieiai Darodvti savo eerajr -- X--- --»/■- -- - — ’-t
širdį, ypač kad tas nieko 
nekaštuoja.

J. D.

kieti joj, rašo: čia oras la- do žuvų? Kad kiek arčiau, Bet perskaitęs antro syk,

ČIA BEDIEVIS 
AVIŽONIS 

IS BEŽDŽIONES 
ISVED ŽMONES

Po Ameriką važinėjasi 
ir žmones “žavi” Sovietų

amerikiečius ir gal net i bai šaltas, drėgnas ir šiurk- tai tuoj ir vykčiau nore pa- jau pamatė ką kitą ir mums 
JMi kojanas, kuns ii Stalino išsiderėti iš jų ir kelių bili- štus, tiesiog nepakenčiamas, i matyti. 
valymų laikais, ir Chruscto- onų paskoliukę . . . ' ,abaiK n0%tum> kadi"latyU-
'° ga jneje pu unoja Mikojano apsilankymu jus, kaip nore prikrautumėte
paviršiuje ir, lyg tas kati
nas, vis sugeba ant kojų 
nukristi. Savo išmokslinimu 
Mikojanas yra kunigas, bet 
tarp bolševikų yra žinomas 
kaip prekybos žinovas.

Amerikoje senas bolševi
kas zulinasi ne tarp prole
tarų. bet tarp stambiausių 
kapitalizmo storpilvių. Kur 
tik jis nuvyksta, ji pasitin
ka prekybos ir pramonės 
magnatai, milionieriai Ka
tonai ir panašūs “vargšu”. 
Savo kelionę po kapitalisti
nę Ameriką Mikojanas ap-

šiek tiek susirūpino ir ne skardinę havajietiškos sau 
“Wallstrvčio” žmonės. JĮ! lės spindulių ir pasiųstumė- 
visur pasitiko didesni ar te mums Į Vokietiją, tai bū- 
mažesni būreliai vengrų ir tų maloniausia kalėdinė 
kitų tautybių politinių pa-(dovana. Vaikučiai: Vincu- 
bėgėlių ir kai kur pašūkavo,1 kas, Petriukas ir Tamošiu- 
kai kur mėtė kiaušiniais Į ^as lanko mokyklą ir mo-

rašo štai ką:
Prieš kokius 50 metų, kai1 “:Manlabai patiko ta jūsų 

ten gyvenau. Reading ir atviruke su Kalėdų eilutė- 
Lehigh Valley kompanijų m*s- Betgi, kad ir mes tun-
kasyklose anglį kasiau, tai 
tuomet niekam nei Į galvą 
neateidavo eit žvejo ti,

me paukštelių, o vasaros 
metu ir visai neblogų daini
ninkų, tik bėda su tais mū-

arha medžioti. Būdavo'sa dainininkais, kad žie-

Chruščiovo dešinę ranką, kosi germaniškai. O mažy 
bet nieko blogo jam nepa- tė Mary Ann 
darė, pasitenkino tik paro- ( užimtos namų ruoša 
dę, kad jų akyse Chroščio-; Bill Amšiejus tarnauja 
vo dešinioji ranka yra žmo- Dėdės Šamo saugumo sky- 
gžudys. Jei storkakliams ir riuje, o jo tėveliai gyvena 
kapitalizmo ry kliams Miko-' No. Andover, Mass. 
janas yra savo i-ūšies kole-! Bolesiua Kriaučelia, Tor- 
ga, tai paprastiems žmo- rington, Conn., prisiuntė sa

mai artėjant jie mus aplei
džia ir nuskrenda Į šiltus 
kraštus atostogų. O tie, ku-

džiaugiesi sulaukęs gyvas 
sekmadienio poilsiui, bet ir 
to negaudavai, nes šeimi- 

su mamyte i ninkė išvarydavo Į bažny-, rie pasilieka, tegul jų bal- 
" ' tėlę, o jei ne Į bažnytėlę, sai Įf ne tokie melodingi,

Taip kadaise rašė kun.
. Dambrauskas - Jakštas Lie-

vadžius ar bus privenk Sh aPi\kai kuriU-1"*?
i-roėfLe pastangas aiškinti

į žmonėms evoliucijos moks- 
■ lą. Tai buvo seniai, dar 
• prieš pirmąjį pasaulinį ka- 
i rą. Tada kunigams nebuvo 

Valstybės sekretorius John! baisesnio dalyko, kaip evo-
Foster Dulles pereitą sa- ‘ liucijos mokslas ir jie prieš 
vaitę aiškino, kad Amerika į jį kovojo, khip išmanyda- 
dabartiniu laiku neturi jo-’mi.
kio naujo plano Vokietijai ( Dabar “laikai pasikeitė— • c • A •> • — *

pavergtiems kraštams duo
ti daugiau laisvės?

Vokietijos vienybė

suvienyti. Senasis Amerikos 
ir jos sąjungininkų siūly
mas tebėra galioje. Taip

Jėzuitų vedamas Fordhamo 
universitetas Amerikoje ne
seniai suruošė mokslininkų

P88 , nėms, kurie turėjo nešti sa- vo brolio Juozo sutuoktuvių Wallsttycio ^rkhm j ta-; vo gy^.^ nuo Mikojano i --------------------- ----------------------’
di -’kiaSŠ "neaZlu
ie, niau. miai. neapmeie, clas atrndn kitam tnriol no t- __

tai bent Į smuklę, bile tik 
ne savo kambaryje, nes 
kunigėlis šeimininkes labai 
Įgrasindavo visokiais vel
niūkščiais, nepriimdavo iš
pažinties ir tokioms neduo
davo išrišimo, kurios pa 
miredavo savo Įnamius pa

čias atrodo kitaip, todėl jie džiaugiasi ir gražiuojasi... Ta.! bažnyčią. Apie tai yra la 
kitaip J) ir pasitiko. Tai vi- rybu Sąjungos laimenmais. . . ”Į
sai suprantama. Tokiu tonu ir nemokšišku pasiskaityti Prano Lavins-

ko knygoje “Angliakasių 
Atsiminimai”.

kus bet ar žadėio iam nas- ,*\*O,"YIVVS5 o. u. sovietų nusija ir imasi Kai-, Marijona Valeikienė,
kolos duoti, apie tai tyli ži- įokub^a. apie Mikojano lan- bėti Amerikos “liaudies” Lawrence, Mass., mano 
niu agentūi’os. 1 lr. aPle Pietus dro- vardu. Be metų savaitė kaip : krikštoduktė, be kalėdinių

Ani#* Mikniann Unkvma pamokslą. Amerikoje ir jau tiek daug sveikinimų ir Naujiems me-M ta “V?-Vj€ ’itaip atei- žino! Kas iš jo bus, kai jis tams linksimų, gražiai lie-
ėiatSpabalį Sd rekom<"du°*: ■ sulauks Jonikos amžiaus? | tuviškai rašo: “Mes nusi-
ji*5 padaręs “cera isnūdi” i “Visoje eilėje vietų, kur lan-j Bolševikams Mikojano 
tniii1 m• kėsi pasireiškę di-,lankymasis ir broliavimasis
milionienams. Žinoma, Ml- pūkai pikietais dar karta irodė. «n “rvVlioie” oovnHiVo. 

kojanas kalbėjosi ir iki iš

bet priėmė, kaip savo kole
gą biznierių. Wallstryčio
nui Suniuk pietus ir'irallė !̂ Bet ,,etnv®aI komunistų (žai-gonu ponas Jokubka aiš- 
Z q V ; Amerikos santykius su

t ar Žadėio iam nas. Ue J^PJ“ S. J. Sovietų Rusija ir imasi kai

vykimo dar kalbėsis su A- 
merikos vyriausybės parei
gūnais ir net su prezidentu. 

Viskas tas vra tvarkoje

pūkai pikietaia dar kartą įrodė. SU “rykliais” yra savotiškas 
kas per vieni tie atbėgėtai tLAmerikon . . . (jie) griebėsi f® . ^Ie į®®* J°
desperatiškų žygių — pikieto T”,O1,D v—.-,
paslėpimui savo niekšyščių . . .
Amerikos liaudis dabar dienos 
šviesoje pamatė kokius gyvu-'

pirkom dviejų šeimų namą, 
Edvardo tėvelis gyvena že
mutiniame, o mudu su Ed
die antrajame aukšte. La- 

misiją7*, bet nežino kaip į bai smagu ir malonu gyven- 
žiūrėti Į tuos kapitalistinius ti nuosavoje pastogėje”, 
“ryklius”, kurie su Mikoja-: Mūsų nuoširdžiausi linkė-

bet jie mums geriausiai pa 
tinka, tai tie mus mažyčiai 
žvirbliukai yra geriausi 
paukštukai ir savo šalies ge
riausi patriotai. Jiems kad 
ir vargas, karštis arba šal
tis, jie savo tėviškės nie
kuomet neapleidžia. Kadan
gi patsai eiliuoji apie savo 
šiltą kraštą, tai aš galiu pa
eiliuoti ir apie mūs šaltą 
kraštą:
Metų šventė—laukiu svečio. 
Smarkiai šąla—kuriu pečių. 
Mano kūnas šaltį kenčia. 
Na, lai kuras pasišvenčia.
Ir ką gali tegul daro 
By tik šiurpą man išvaro.

K. A B.”
Kaziuk, nueiliavai visai 

neblogai ir daugiau jau ne- 
sakysim, kad visi poetai 
kuktelėję.

Teatrai Be Subsidijų

pat ir dėl Berlyno Amerika pašnekesį apie evoliucijos 
mokslą ir nė vienas tų mo
kslininkų Darwino nebe- 

i siuntė Į parapijas, bet visi

jokio naujo pasiūlymo ru
sams šiuo tarpu nedarysian
ti.

Kalbėdamas apie Vokieti- j apie evoliucijos mokslą kal-
jos suvienijimą valstybės 
sekretorius pastebėjo, kad 
Vakarai siūlo, ir Rusija tam 
buvo pritarusi (Ženevoje), 
kad Vokietija būtų suvieny
ta laisvais rinkimais ir tuoj

bėjo rimtai ir pripažino, 
kad tik evoliucijos mokslas 
padeda suprasti gamtą ir 
padeda aiškinti jos paslap
tis. Tikrai, laikai pasikeitė, 

šiais metais sueina 100
pridėjo, jos laisvi rinkimai metų nuo to laiko, kada 
nei a vienintelis būdas tą, Danvinas paskelbė savo 
kraštą sujungti. j garsiąją knygą apie gyvūnų

Ta pastaba tuoj pat su- į rūšių kilmę ir už tai susilau- 
kėlė audrą. Anglija “nuste- kė pikčiausių užsipuldinėji- 
bo”, vakarinė Vokietija !mų ir niekinimu, 
“pasipiktino”, o daug kas į “Keleivio” kalendoriuje 
tame pasisakyme įžiūrėjo; yra straipsnis “Evoliucijos 
Amerikos traukimąsi nuo! mokslui 100 metų”, kur pla- 
uzimtos pozicijos. ;ciau aprašoma apie Darwi-

Da bar dar neaišku, ar • no laimėjimą ir visų jo prie- 
valstybės sekretonu8 tyčia, šininkų pralaimėjimą. Ver- 
nurode į kitokius kelius Vo-, ta pasiskaityti tas straips- 
kietijai sujungti,, ar gai jo nis.
pastaba buvo tik neapdai
rumo išdava.

DiriJi515 tvaJ’A°^* iaita savo užantyje. Pasi-'nu broliaujasi. Reikėtų juk jimai laimingai gyventi ir Sovietų vyriausybė skel-
'alst>bes didelis| piktino jais net labai konservą-‘ ir prieš “Wallstiyčio” ryk- džiaugtis nuosava pastoge.!hia» kad ateity Rusijos did-

............  lius: atsiklaupti, nes jie taip Eddie ir Marytė abu miesčių teatrai turės išsiląi-
antru syk vede ir sukūrė

šiška . tegu
lanko kitos didelės valsty- j jpetu eilę musu sakymai, kad širdingai 'oasTtiko Mikoia^ 
Eis ‘’Eitr <E< t " t,e atbėgėtai yra išsigimę niek- hI,oingai MiKOjabe. big ._n ?t> n nieko ciaj^i, pasitvirtino . . . Mikojanas ną, bet sarmatos likučiai 

labai teisingai pasakė, kad tie lyg jr neleidžia to dalyti.ypatingo nėra. .Jei rosai ne
gali ar šiuo
kariauti, jie ga! ir' protingai'

tarpu nenori! A Tai taip jie ir pasitenkina
pikietų koliojimu.

ir
syk vedę ir 

pavyzdingą šeimos žydinĮ. 
Kogeriausios jiem dviem 
sėkmės.

kyli iš savo pajamų ir ne
begalės tikėtis valstybės pa
ramos. Taip esą patys tea
trai nutarę ir prašę vyriau-

Lilian Šateikienė, Brook- sybės jų nebešclpti...

Be to, šių metų “Kelei- 
vio” kalendoriuje yra visa 

, eilė įdomių skaitymų, eilių, 
1 juokų, patarimų. Pats lai- 

Kubos naujoji vyriausy-! kas jį Įsigyti. Jo kaina 60 
bė sako, kad Batistos ka- centų. Užsakymus ir pini- 
riška diktatūra nužudė ir gus prašom siųsti šiuo ad- 
nukankino apie 20,000 Ku- resu:
bos piliečių, kurie buvo Į- Kcbtvis
tarti arba ir aktingai daly- 636 E. Broadway 
vavo kovoje prieš diktatū- So. Boston 27, Mass.

Kuba valosi
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA }
I
Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

S. Kairį įspūdingai pagerbė KONSULATAS J1EŠK0
Sausio 12 d. New Yorke, 

N. Y., Baltų Laisvės namuo
se buvo prof. Stepono Kai
rio 80 metų amžiaus sukak
ties minėjimas. Minėjimą ši 
karta suruošė Lietuves ge
neralinis konsulas J. Bud
rys. Į ši minėjimą susirin
ko lahai gausus lietuvių bū
rys. Svečių tarpe buvo at
vykusių iš kaimyninių vals
tybių.

Minėjimą pradėjo ir ve
dė gen. konsulas J. Budrys, 
pasveikinęs susirinkusius ir 
jubilejatą su Naujais metais 
ir linkėdamas visiems su
grįžti i Laisvą Tėvynę. Su
sirinkusieji entuziastingai 
sugiedojo Lietuvos himną, 
tuo buvo nusakytas prof. 
St. Kairio minėjimo pobū
dis, kaipo daug nusipelnu- 
sio Lietuvai valstybininko.

Sukaktuvininko veiklą 
stambiais ryškiais bruožais 
apibūdino Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas. (Jo kalbą iš
spausdinsime kitame nume
ry. Red.).

Visų politinių srovių at
stovai žodžiu sveikino su
kaktuvininką. Sveikinimus 
pareiškė Vyr. Lietuvos Lais
vinimo Komiteto prezidiu
mas, Vykdomoji Taiyba, S. 
L.A. sekretorius dr. Vini- 
kas, J.A.Valstyvių, Kana
dos, Brazilijos, Australijos; 
ir kt. kraštų Lietuvių Ben
druomenės Centro ir vietos 
Įstaigos. Sveikino akade
minio jaunimo ir jų sambū
riu atstovai, lietuviu mote- 
rų susivienijimas, Mažosios 
Lietuvos rezistentai, profe
sorių, inžinierių - architek
tų ir kt. organizacijos.

Sveikinimus atsiuntė Lie-s 
tuvos diplomatinių atstovy- 
bių šefai: St. Ix)zoraitis,; 
B. Balutis, J. Kajeckas, 
gen. konsulas V. Gilys ir,
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Paveikslas rodo. kad musu didžiausias priešas yra 

širdies ir kraujo apytakos ligos, nes tos ligos dau

giausia žmonių į kapus nuvaro. Antroj vietoj yra vėžys.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Ori Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos: Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yeltowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon taipcklis; įspūdžiai iš Meksikos: Bulių kova; 
Pas mormonus; jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Te\as valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvei.a rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys bė akių.. .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiak' paveikslai*. 

Knyga jau išėj*\ Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
East Broadway So. Boston 27, Mas*.

žodžiu pasveikino sukaktu-i 
vininką gen. konsulas J. į 
Budrys. Vien tik raštu svei-; 
kinimų prisirinko daugiau 
nei pusšimtis.

Prof. St. Kairio draugai 
taipgi atsiliepė gausiomis' 
telegramomis: L.S.S. 116 
kuopa Detroite ir jos pir
mininkas Pilka, “Keleivio” 
redakcija, P. Grigaitis, - J. 
Liūdžius, L.S.S. 60 kp., o 
dr. J. Repečka sveikinimus 
žodžiu pareiškė LSP Už
sienių Delegatūros, Ameri
kos Liet. Soc. Dem. Sąjun
gos (LSS) ir Lietuvių Dar
bininkų Draugijos Centro 
Komitetu, LSS 19-tos kuo
pos, LDD 7 kuopos, Demo
kratinio Darbo Talkos, 
“Darbo” red. ir jaunimo 
vardu. Sveikinimai raštu 
ir žodžiu užsitęsė virš 2-jų 
valandų.

Prof. St. Kairys, atsaky
damas i gausius ir gražius 
sveikinimus, priminė, kad 
tie sveikinimai, kaip stiprių 
prožektorių šviesos, krisda
mos Į akis, gresia apakinti, 
tačiau jam, jubilejatui, tie 
gausūs ir širdingi sveikini
mai primena ir skatina jĮ 
pagalvoti, ar jis viską bus 
atlikęs, kas reikėjo atlikti, 
kur ir kada jis suklydo. Jei 
dabar dar kartą reikėtų 
praeiti gyvenimo kelias, jis 
turėtų pagalvoti, kas nerei
kėtų pakartoti. Suminėjęs 
svarbesnius savo gyvenimo 
ir veiklos etapus, St Kai
rys pabrėžtinai primena, 
kad visa kas teigiamo reik
šmingo Lietuvai buvo pada
ryta, atlikta mūsų tautos 
tautinio ir politinio subren
dimo dėka, tas jj skatino 
veikti. Dabar mūsų vyriau
sias uždavinys yra neati
trūkti nuo tautos kamieno. 
Tokios Lietuvos, kokią pa
likome, sugrįžę į ją, jau ne-

Proletariato diktatūra*, 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyna.daro;

STEPONAS KAIRYS

rasime. Pasikeitė Lietuvos 
politinė, ūkinė ir socialinė 
padėtis. Sugrįžę rasime 
žmones, išaugusius visai ki
tokiose sąlygose, su kitokio
mis pažiūromis ir galvoji
mu. Privalome tuos pasi
keitimus stebėti, juos su
prasti ir atitinkamai veikti, 
kad Lietuvos lietuviai ir 
mus suprastų. Jubilejatas 
pareiškė nepalaužiamą Įsiti
kinimą, kad po žiaurių pa
tyrimų Lietuva atsikels, kai
po laisva ir nepriklausoma 
valstybė.

Po ilgiausių metų gies
mės, gausūs svečiai pasivai
šino bendrais užkandžiais.

Dalyvis

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU

Lietuvos generaliniam 
konsului p. J. Budriui, su- 
ruošusiam Nevv Yorke Bal
tų Laisvės Namuose sausio 
mėn. 12 dieną mano 80 me
tų sukakties minėjimą, p. 
V. Sidzikauskui, minėjime 
tariusiam nuoširdų sveikini- 
mo žodį, organizacijų vado
vybėms, mano draugams ir 
prieteliams, mane sveikinu
siems pačiame minėjimo 
pobūvyje žodžiu, visiems, 
sveikinusiems laiškais, tele
gramomis ir straipsniais 
spaudoje, visiems, mane pa
gerbusiems atsilankymu į 
minėjimo pobūvį, šiuo tariu 
nuoširdžios padėkos žodį. 

S. Kairys-Kaminskas

CLEVELAUD, OHIO

SLA 136 kuopos koncertas
Sausio mėnesio 24 d. 

6:30 v. v. Lietuvių salėje 
SLA 136 kuopa ruošia di
džiulį koncertą, kuriame 
programą atliks solistė Ja
nina Liustikaitė, viešnia iš 
Kanados. Jos koncertai A- 
merikoje ir Kanadoje, ne
bekalbant apie Europos did
miesčius, įrodė jos aukštą 
meninį pasiruošimą ir duo
da gražių vilčių jos ateičiai. 
Prie piano Jonas švedas.

S.L.A. 136 kuopos mote
rys ruošia turtingiausį, bet 
pigiausiomis kainomis bu
fetą, o baro tarnyba sve
čiams patieks geriausio lie
tuviškojo krupniko.

J šį didžiulį koncertą spe
cialiai atvyksta S.L.A. pre
zidentas P. Dargis. šokius 
gros puikus orkestras.

Bilietai gaunami pas na
rius, Lietuvių pr. namuose 
ir prie įėjimo.

A. S.

VVORCESTER, MASS.

Vietos laikraščiai daug 
rašė apie lietuvį plėšiką

Vietos laikraščiai net ke
lias dienas didelėmis antra
štėmis garsino sugautą lie
tuvi plėšiką Aloizą V. Ja
cevičių, 20 metų amžiaus, 
atvykusi į Ameriką 1950 
metais.

Nemalonu, kad tokių “am
basadorių” pasitaiko ir nau
jųjų ateivių tarpe.

Nugriaus daug lietuvių 
namų

Dėl vedamo didžiojo ke
lio (Expressway) daug lie
tuvių turės apleisti savo se
nas gyvenamas sodybas, 
kurias jie per daug metų 
buvo gražiai įrengę ir pa
puošę ...

Amerikiečių spauda sau
sio 5 ir 8 dienų laidose pa
skelbė sąrašą asmenų, ku
rie iš savo namu turės ki
tur išsikraustyti. Daugiausia 
lietuvių palies Milftniiy ir 
Ward gatvėse, štai tų lie
tuviu pavardės:

K. Adomaitis, Stradanai, 
J. Gražius, A. Pigagienė, E. 
Gaigalienė, J, ir V. Chiu- 
niai, P. Balčiūnai, P. ir A. 
Beinoriai. M. žemaitaičiai, 
J. Laukaičiai, A. ir M. An- 
tanavičiai, W. Žukai, F. 
Dudonis, J. Butkevičiai, F. 
ir A. Višniauskai, J. Vizba
ras, A. ir N. Rasimai, G. ir
L. Kasperai, J. Bartkevičie- 
nė, J. Kaškonienė, J. Struc- 
kus, B. Struckus, M. ir A. 
Bunevičiai, B. ir A. Višniau
skai, S. ir M. čirai, J. Čer
nius, J. Leonaitė, M. čes- 
nickas, A. ir E. Kauševičiai, 
D. ir B. Čepulioniai, F. Ne
vis, H. Kudzma, J. ir M. 
Katinai, J. ir S. Šimkoniai, 
F. ir A. Lazauskai, M. Ci- 
vinskai, A. Plaučiūnai, A. 
Valungienė, K. Liberiai, S. 
ir O. Šukliai, Valatkos, M. 
čepukauskienė, J. Glebic- 
kai, J. Tamulevičius ir K. 
Vaitekus.

Mitrikai uždarė savo 
krautuvę

Seni prekybininkai Vin
cas ir Magdalena Mitrikai 
uždarė savo krautuvę. Mit
rikai yra žinomi vietos vei
kėjai.

Susižiedavo

Susižiedavo Danutė Pa- 
jaujytė su Algirdu Basiuliu. 
Abu yra baigę Mass. uni
versitetą.
Mirė šie lietuviai

Tarp Kalėdų ir Naujųjų 
metų mirė šie lietuviai:

Juozas Brožis, Edvardas 
I Petrulaitis, Albertas Miko-i 
į laitis ir Uršulė Navalskienė.

Iš seniau minėtųjų buvo 
praleista mirusio Antano 
Dūdos, Jurgio Platakio ir

; Kazimiere 
pavardės.
Linkėjimai J. Tumavičienei

Tik dabar tesužinojau,! 
kad sunkiai susirgo Jadvy
ga Tumavičienė. Mano šir-į 

idingiausi linkėjimai jai ko; 
greičiau pasveikti ir vėl sto-1 

iti į visuomenini darbą.
J. Krasinskast

CCNNECTICUT DARBO 
FRONTE

Tamulevičiaus! :

Jau kelintą savaitę į dvi 
urijas organizuoti Stanley 
V/orks bendrovės (New 
Britain) darbininkai taria
si su darbdaviu sutarties at
naujinimo reikalais, bet ne
vyksta susitarti.

Sausio 4 d. darbininkų 
susirinkimas Įgaliojo unijos 
valdybą skelbti streiką, jei kitaip nebus galima susi
tarti.

United Aireraft bendro
vė (East Hartford) prane
ša, kad jos pajamos pernai 
buvusios daug mažesnės ne
gu 1957 metais, kad pernai 
ji iš valdžios gavusi užsa
kymų pusantro biliono do
lerių vertės, o 1957 metais 
tokių užsakymų buvę 350 
milionų dolerių daugiau. 
Tuo bendrovė nori pasitei
sinti negalinti pakelti dar
bininkų uždarbio ir page
rinti kitas darbo sąlygas.

Unija veda derybas, gal 
ir čia darbininkai bus pri
versti skelbti streiką.

Hamilton Propeler bend
rovė (Windsor) praneša at
leidžianti 600 darbininkų.

Sikorskio helikopterių 
bendrovė pakėlė darbininkų 
atlyginimus 5 centus valan
dai. Tas liečia ir Bridge
porto skyrių.

Savvyer Displa.vs bendro
vė iš Putnam skelbia balan
džio mėn. atidaranti naują 
dirbtuvę Nonviche, kurioje 
dirbsią virš 100 darbininkų.

Blumfield helikopterių 
bendrovė gavo 20 milionų 
vertės valdžios užsakymą. 
Helikopteriai būsią naudo
jami nelaimės ištiktiems 
gelbėti. Jie galėsią sutal
pinti 12-15 ginkluotų karių.

Iki šiol Connecticut vals
tybėje viešbučių, restoranų 
ir krautuvių taraaujojams 
mažiausias atlyginimas bu
vo 75 centai. Seimelis pa
kėlė tą atlyginimą iki $1.

Hartfordo stambesrdųjų' 
viešbučių ir restoranų savi
ninkai tam buvo labai prie
šingi ir dabar nenori Įstaty
mui nusilenkti.

Pr. Naunčikas

NEP1LIEČIAI
REGISTRUOKITĖS!

Imigracijos ir Natūraliza
cijos Įstaiga primena reika
lavimą, kad kiekvienas sve
timšalis, nepilietis kasmet 
sausio mėnesy užregistruo- 
tli Ra vo adresą, tai yra gy
venamąją vietą.

Registracijos blanką (Ad
dress Report Card, form 1- 
53) galite gauti artimiau
sioje pašto ar Imigracijos 
įstaigoje.

Išpildę blanką, grąžinki
te jį tarnautojui asmeniš
kai, nesiųskite paštu.

Kas šio reikalavimo neiš- 
pildys iki sausio 31 d. bus 
griežtai baudžiamas.

A’.iukonytė, Agota ir Marija, 
Pranciškaus dokterys, iš Buč- 
kiemio k., Pakuonio v.. Kauno

x.a.'>tkonis, Feliksas, Kazio sū
nus, kil. iš Mail upes vk., Gelvo- 
nių paš., Ukmergės ap.
Lanvtė - Sklailovskienė, Teklė, 
Juozo duktė, iš Vaitiniškių k., 
te? šeinių ap.
Bertašius, Stasys, Izidoriaus 
sūnus, gimęs 1919 ra. I
Bridžius, Kazys, gyvenęs Pil-Į 
viskiuose.
Bruuski, James, Jono sūnų.;, 
gim. Kauno apskr.
Eušisnė - Kaulaitė, Petronėlė, 
ir jos sesuo Murauskienė - Kau
laitė, Barbora, Juozo dukterys, 
kil. iš Sarpų km., Rietavo par., 
Telšių ap.
Dirmeikienė (ar Dermeikienė), 
Pranciška, Mato duktė ir jos 
vaikai Antanas, Stanislovas ir 
» Iena, Juozo vaikai.
Gervė. Jurgis, Jurgio sūnus, gi
męs Garliavos valšč.
Girnius. Juozas, Felikso sūn., 
gimęs Kaune.
Grigaitė, Aleksandra - jos ieško 
Antaninos Grigaitės duktė. 
Limišauskaitė - Rekienė, Anta
nina ir Rekas, Konstantinas. 
Marcinkevičius (Martin) Ante
les Edvardas, gimęs Philadel- 
Tihijoje, gyveno 3759, 7th St. { 
Navickas, Walter. gyveno 
Alontgomery Avė., Chicago, 111. 
Petrauskas, Antanas, iš Ošku- 
niu k., žėtos parap., - jo ieško 
Antaninos Grigaitės duktė. 
Petukauskas. Juozas. Juozo sū
nus, gimęs Vilkijos m.. Kauno į 

p., 1910 m. balandžio 22 d. 
Pranauskas, Petras, Jono sūnus 
ir jo žmona.
•Radzevičius. Juozas, iš Senaučio 
k.. Mikališkio vak, Marijampo
lės ap., ir šeima.
Rekas. Konstantinas ir Rekienė

Šimukonaitė, Anelė. Miko d., 
jos motina buvusi Tomusaitė, 
kil. iš Ručkakiemio k., Kruonio 
vai. č_ 1
Šule, Jonas, Kazio sūnus ir jo 
sūnus Edvardas.
žemaitis. Pranas. Prano sūnus, 
gimęs Amerikoie.
Dečkauskis, Adolfas ir Izido
rius. Ipolito sūnūs.
Dėdinas, Pijus ir žmona Emilija 
Dedinienė, gyveno Kaune.
Dūda. Jonas ir Juozas, Marty
no sūnūs, kilę iš Ukmergės, ar 
Utenos apylinkių.
Jonaitvtė - Jagminienė. Anta
nina. Vinco duktė. kil. iš Pupiš- 
kių kaimo, Linkuvos vai. 
Jurevičius, Bronislovas, Adolfo 
sūn.. gimęs 1909 ra. Rygos mie
ste.
Kardauskas. Jurgis, Jono sūn., 

kil. iš Suvalkijos. Punsko para

pijos. Agurkių km.

Kasparas. Stasys, Domininko 
eūn.. iš Kaišiadorių. 
Kavaliauskienė - Yynikaitytė. 
Ona. »Kubilius. Antanas, g. 1917 m., Viliosiu k.
Kurtinaitvtė - Masalskienė. Ve
ronika. Vinco duktė, vyms Juo
zas Masalskis, sūnus Albinas, 
turi tris dukteris.
Lileikis. Eduardas, Adomo sūn. 
Tipskaitė. Bronislava. Johana ir 
Petronėlė vienas ištekėjusios 
mvardė Juškevičienė, kitų ne. 
žinomos, kil. iš Akmenės. Ma
žeikiu ap.. <rvveno Čikagoje, 111. 
Lukošius. Viktoras ir Lukošai- 
tė. Juzefą. Viktoro vaikai, gimę 
Čikagoje.
Lukoševičius. Kazys. Simono 
sūn.. kil. iš Vekonių k., Kruonio 
valšč.. Traku apskr.
Meškėnas, Stanley, gimęs Giru- 
kiškių k.. Dūkšto vai. 
Račkauskas. Jurgis ir Steponas, 
Kazio sūnūs.
Remenčius. Antanas. Jurgio s., 
iš Bartiškių k., Veliuonos par., 
Raseinių ap.. gyvenęs Waterbu- 
rv. Conn.
Sadnkaitė - Žemaitienė. Magdė 
ir Sadnkaitė - Stagniunienė. 
Marė. Petro Saduko dukterys. 
Strungaitytė - Paliukaitienė, 
Mariiona.
Sturvtė - Ivanauskiene. Kazė, 
iš Raseinių apskr., Kelmės v., 
Laugaliu km., jos vyras Juozas 
Ivanauskas, iš Kelmės v., Svir- 
niu k., ių dukterys Anne. Joha- 
nna Valerie.
Tarvainvtė - Bedaukienė. Sofi- 

ia. Kazio duktė.

Urmelis, Pranas ir Vladas, kilę 
iš Gedvvdžiy k.. Grudžių valšč. 
Vvrukaitytė - Kavaliauskienė. 
Ona.
Aušiura. Antanas ir Jonas. 
Bnioriūnas (Bajor). Stanislo
vas ir Vincentas. Kazio sūnūs, 
kilę iš Gailioniškių km.. Joniš
kėlio parapijos.
Bučinskas, Petras, kil. iš Laz- 
dūnėnų km.. Vainuto vai.. Tau
ragės aps.. buvo vedęs Marijo
ną Liorančaitę, kuri mirė, ir jų

vaikai Antanina. Jonas ir Pet. 
įas Bučinskai.
Budreviėiua. Juozas ir Vaclovas, 
turi seserį Malviną. 
Bumblauskas, Stanislovas ir jo 
sūnus Philip, gyveno Philadel
phia. 4848 Frankfort Avė. 
Daknys, Jonas, Silvestro sū
nus, ir jo sūnus Jonas. 
Dargaitis, Juozas, Ferdinando 
sūnus, gy venąs Čikagoje. 
Dobkevičius, Juozas, buvęs Vo
kietijoje.
Garbaravičius, Jurgis, iš Būde
lės km., Veiverių vai., Marijam
polės apskrities.
Grodzinskaitė, Magdė ir Olesė, 
viena jų Pšitulskienė. 
Jznuškaitis, Jonas, Jono sūnus, 
gim. 1912 m., apie Joniškį ar 
Šiaulius.
Klyvis, Vytautas, Motiejaus sū
rus, iš Linkuvos miestelio. 
Kontautas. Kostas ir Stanislo
vas, gyvenę Chicago, Illinois. 
Kutžmaitė - Nakvosiene, Ona, 
iš Džigonių km., Sidabravo pa
rapijos, Šeduvos vai.. Panevė
žio aps., jos vyras Petras Nak
vosas ir vaikai Stanislovas, Vy
tautas ir J ulė. _
Liorančaitė - žvinglienė - Žvin- 
glevičienė, Antanina. Martyno 
duktė, gim. Kavapolio km., Ba
takių vai., Tauragės apskr. 
Lučkus, Jonas ir Juozas, Lau
ryno sūnūs, iš Prienlaukio km., 
Prienų vai., jie yra žuvę anglių 
kasyklose. Prašomi atsiliepti jų 
našlės ir vaikai.
Lukošius, William, gyveno Ken
sington gatvėje ar mieste. 
Mečionis. Karolis.
Mideli, Mary. gyveno 278 Ave- 
nue B, New York, N. Y. 
Paliušytė, Aleksandra, kilusi iš 
Naujamiesčio par., Panevėžio 
apskriet it.’.
Pazniekas, Petras, gimęs šlina- 
kiemio km., Punsko vai., Su
valkų apskrities.
Rušas, Mateušas. 
šučiovas, Aleksandras, Jono s., 
į J.A.V. atvyko iš Petrapilio. 
Timukaitė, Olė, iš Pabiržės, 
Biržų ap.. gyvenusi Šiauliuose. 
Wolk - Vilkienė - Krasauskai
tė. Magdalena, buv. Rakauskie
nė, Jono duktė. kil. iš Tauragės 
aps., Kvėdarnos vai., Alkupio 
km., ir jos vaikai: Zcfiia ir 
Valerija Rakauskaitės ir Albi
nas ir Janina Wolk.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :

Consulate Gen- of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

GREENWICH, CONN.

Plumberis — vagis
Buvo atsiradęs naujos rū

šies vagis. Jis apsirengęs 
plumberio drabužiais, vaik
ščiodavo kiemuose, namų 
rūsiuose lyg vandens vamz
džius tikrindamas. Sakyda
vo, kad jis yra tam reika
lui siųstas.

Įėjęs Į vidų, jis “betik- 
rindamas” vamzdžius su
gebėdavo ką nors pavogti.

Žinoma, ožka turėio pri
eiti lentos galą, pakliuvo ir 
tas “plumberis” Į policijos 
rankas. Jis prisipažino kar
tais per dieną padaręs virš 
1,000 dolerių “pajamų”.

Pr. Naunčikas

TORRINGTON, CONN.

Mirė St. Mitchell
Lapkričio 2 d. mirė senas 

Keleivio skaitytojas Stanley 
Mitchell, 88 metų amžiaus, 
apie 50 metu išdirbęs Ame
rican Brass Co. ir nuo 1946 
m. išėjęs į pensiją.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Marcelę, sūnus Ge
orge, Julius ir Anthony, 3 
dukteris — Anne Hayes 
(New Yorke), Alice Erik- 
son (San Francisko), Aldo
ną Lehman (Torrington), 
brolį Antaną (Hartforde) 
ir seserį Lietuvoje.

Ilsėkis, Stanley, ramiai 
Amerikos žemėje! šeimai 
reiškiu gilią užuojautą.

A• > - •



Puslapis Ketvirtas

Gruodžio 22 d. Marijam* 
polėje, o sausio 1 d. 
jau Čikagoje

Tokią laiminga yra 72 
metų moteris Joana Poškie
nė. Ji tikrai gruodžio 22 d. 
apleido Marijampolę, per 
24 valandas traukiniu pa
siekė Maskvą, o iš ten lėk
tuvu sausio 1 d. nusileido 
Čikagoje, kur jos laukė sū
nus Juozas Poška, gyvenan
tis Hinsdale, III. Antras sū
nus gyvena Rockforde, III. 
Ten gyvena ir jos sesuo Ma
tilda Čepulienė.

Poškienė yra antroji mo
teris, kuri tiesiog iš Lietu
vos čia atvyko. Pirmoji bu
vo Monika Gaučienė, kuri 
atvyko pernai.

Poškienės atvykimu sūnus 
Juozas pradėjo rūpintis 
prieš 4 metus.
Mėnesinė pensija— 
svaras grybų

J. Poškienė gaudavusi mė
nesinės pensijos SO rublių. 
Lygiai tiek reikia mokėti už 
svarą grybų.

Duonos Marijampolėje e- 
są galima gauti kiek nori, 
bet mėsos ne. Kas pirmas 
patiria, kad krautuvėj bus

Laisvės laisvs laisvės L.
PROF. ST. KAIRIO ŽODIS Į LIETUVĄ 

Spausdiname prof. Stepo- Į -renčia lietuvių tauta per
K o-in/v no vazai1I.V IV CLII IV Z-VFVAI. nuli

Amerikos Balso radiją ta
rė i Lietuvą savo amžiaus 
£0 metu sukakties proga:

Sulaukiau 80 metų am
žiaus. Mano senųjų draugų 
gretos Lietuvoje labai pa
letėje.. Per Lietuvą ištiku- 
s’us žiaurius bandymus ne
tekau mylimos žmonos, se
serų ir brolių. Tartum turė
jo susilpnėti sielos saitai su 
gimtuoju kraštu, tačiau iš 
tikiųjų yra priešingai. Kar
tu su tūkstančiais iš tėvynės 
pabėgusiųjų ir mano meilė 
savajam kraštui, saviems 
žmonėms, visai gimtajai ap
linkai pasilieka gyva, ne
si Ipstanti ir veikli.

Ką norėčiau palinkėti 
klausi Tamsta — man reik- 
* mingo je dienoje mano tau
tiečiams? Atsakau nė va
landėlės negalvojęs — lais
vės! Laisvės nuo prievarta 
L ciuvai užkarto Maskvos 
režimo. Laisvės nuo oku- 
paaio. Laisvės nuo mūsų 
praeities klaidų ir visokių 
negerovių. Laisvės patie.ms 
kuiti savo ateitį darnioje, 
socialinio teisingumo pradu 
tvarkomoje bendruomenėje.

Noriu manyti, kad būsiu 
teisingai suprastas. Ir man 
per pirmąją Sovietų okupa
ciją trumpam teko patilti, 
kas yra Lenino-Stalino-Ni- 
kitos bolševizmas. Buvo 
lengva keiti pakitėjusias 
materialinio gyvenimo sąly
gas ir net ūkinio gyvenimo 
neapdairų laužymą pagal 
aklai mūsų sąlygoms taiko
mą Maskvos pavyzdi. Tik
rojo socializmo idealas bu
vo daug kam darbo Lietu
vos savas. Tačiau tankais 
pas mus atvežtas Kremliaus 
iolševizmas buvo rytietišku 
despotizmu dėta santvarka, 
kurta milionų žmonių krau
jo klanuose. Toje bolševiz
mo santaroje nebuvo vietos 
laisvam žmogui.

Pats. kad ir trumpai gyve
nęs teroro, moralinio bei in
telektualinio prievartavimo 
troškinačiam ore. suprantu, 
ką turėjo pakelti ir tebe

mėsa parduodame, tas at
bėgęs gauna, bet pasivėla
vusiems jos nebelieka. O 
sužino apie pardavimą pir
mieji tie, kurie turi šiokius 
ar tokius ryšius su pardavė
jais.

Atvyko ir B. Pivoriūnienė

Gruodžio 7 d. i Welland, 
Ont. (Kanadoje) atvyko 
Bronė Pivoriūnienė su duk
ra Elenute, kurios ten po 
14 metų vėl susitiko su savo 
vyra ir tėvu.

Pivoriūnienė yra Vilniaus 
krašto gyventoja ir todėl 
jai nebuvo sunku persikelti 
i Lenkiją. O Lenkijoje vis 
daugiau laisvės ir iš ten 
jau lengviau buvo išvykti j 
Kanadą.

“Neprikl. Lietuvos” ko
respondentui ji pareiškė, 
kad žmonės vis dar tebe
laukia pasikeitimų, kad be 
galo daug girtuokliaujama 
ir vagiama. Ypač tuo pasi
žymi rusai pareigūnai.

Keleivio 51 numery Stepo
nas Kairys paaiškino, kas 
yra Lietuvos nepriklauso
mybės akto autorius, ši kar- 

. tą jis atsako i mūsų klau-
Ž monės daugiausia vagia simą, Ras ir kodėl kvietė vo

kui ves nuo laukų, ingius, kiečių kunigaikštį Urachą 
morkas, burokus ir kitus Lietuvos karaliumi būti. 
pasams Karvėms. Ji sako, Steponas Kairvs šitaip at- 
kad vogimas maisto ir pa- saR0.
saro nelaikomas nuodėme. “ tsu Tamstai, Gerb. Re

daktoriau, skolingas atsaky-
mą i antrąjį Tamstos klau
simą: ‘‘Kaip ten buvo su 
tuo nelaiminguoju Ura
chu?”

Būtum buvęs geresnis, jei

su tiek okupacijos metų, ir Lietuva, davusi tautai gaU- 
todėl linkiu jai laisvės visu mybę per trumpą laiką pa- 
pirma. rodyti, ką ji gali. Šuoliais

Ir kiek dar betektu varg- pirmyn pastūmėjusi savo ū- 
ti ir kentėti, niekuomet ne- kinį ir kultūrinį gyvenimą, 
nustokime vilties. Nenusto- ji — teisybė — nesugebėjo 
kime vilties, kad ir vėl bū- išsaugoti savo laimėjimų 
sime laisvi... Lietuvos jau- patį brangiausią — demo- 
nime! Tu esi tautos ateities kratinės laisvės ir demokra- 
nešėjas. Likimas skiria tau tinęs krašto santvarkos, — 
be galo svarbų uždavinį— leisdama laikinai įsigalėti 
sietuvą išlaisvinti ir ją at- pas mus vadizmui. Tačiau 
kurti demokratišką, grįstą tauta sparčiai brendo, ir te«- 
socialines lygybės, teisingu- buvo netolimo laiko klausi
mo ir žmoniškumo pradu, mas, kad ir vėl atgautų pra- 
Išsaugok save nepaviliotą, rastą aukščiausią teisę, 
nesuklaidintą, nepalaužtą, Sunkiausius savo istorijo- 
lietuvišką ir ryžtingą atei- je bandymus lietuvių tauta 
ties uždaviniams. gavo pakelti per dvi viena

Būkime geros minties. Ry- kitą sekusias ir dabartinę 
tietiškas komunizmas, ne- Sovietų okupaciją. Bandy- 
žiūrint savo dalinu laimėji- mas nėra baigtas. Bet ką 
mų ūkio srityje, mokamų mūsų tauta mokėjo iki šici 
sukiomis direančiųjų auko- padaryti, pradžioje ginda- 
mis, nežiūrint paradinės masi ginklu nuo okupanto, 
mokslo ir technikos pažan- Ki.naus būdo savumais nu- 
jos, buvo ir bus nužmogi- žymėdama Golgotos kelią 
amo t vaika. bolševizmas, ištremtųjų į Sibirą ir su 
.ur tik įsigalėdamas, siekia nuostabia ištverme besiprie- 
paversti žmogų fiziniu ilsindama verginančiam re- 
protiniu robotu. Jo sukurta žimui namie, tas viskas turi 
santvarka tėra klaikus isto-; mus drąsinti, kad ji ištvers 
.inis praeinantis laikotar- iki gaio ii* laimės. Mūsų 
pis. Ji jau pradėjo trūnyti tauta, parodžiusi tiek gyvy- 
iš vidaus, netekusi morali
nio pateisinimo ir kūrybiško

bukos energijos ir tiek ken
tėjusi, turi teisę gyventi lai
sva ir kūrybiška.veržlumo, iš savųjų šalinin

kų ruošdama sau priešus, j Ir naujus metus pradėda- 
i ai dėlto dabar bolševizmo • mi, ateiti tematome miglo- 
vadai taip atkakliai puola į se. Tačiau priešingumai 
radir.amus revizionistus. tarp Rytų ir Vakarų nesu- 

Lietuvių tauta turi gero mažėjo. Vadinamieji didie- 
pagrindo pasitikėti savimi. Į ji daro visų pastangų, kad 
.viano vaikystės dienomis bent laikinai išlaikytų pa- 
amžiais baudžiavos slopinta dėtį kaip ji yra. Tačiau di- 
Lietuva dar tik budo. Bet j Jieji priešingumai tarp lai- 
užteko 1C-I5 metų, kad, 19-isvės, žmoniškumo ir demo- 
05-ųjų metų revoliucijai ki-į kratijos iš vienos pusės, dės
lus, ji masiškai įsijungtų į! pGtizmo ir žmogaus nužmo-
revonucinę kovą, kad nusi 
kratytų Rusijos carų paver
gimo ir atgautų politinę ne
priklausomybę savarankiš
kai augti. Toje ryžtingoje me* negalime abejoti, kad 
kovoje Lietuva nesidavė ki- tose didelėse imtynėse mi
tų caro pavergtųjų tautų galės laisvas žmogus, nu-' monarchu. Iš nekunigų Ū- 
pralenkiama. I galės laisvosios tautos, lais- j racho byloje veiklūs buvo

Dar praėjo 15 metų, ir voji žmonija. Tuo bus nu- d r. Jurgis Šaulys, Antanas 
musų liaudies ryžtu bei au-'lemtas ir mūsų Tėvynės Ii-j Smetona Taryboje ir Mar-j gus bei troškimus, o kuni 
komis buvo atkurta ir buvo kimas. Linkėkime, kad tas lynas Yčas už Tarybos ri- • gaikštis iš karto suprato, 
išaikoma nepriklausomai Įvyktu galimai greičiau. i bu. surašęs ir konstitucinės’kur jis turi <auti, kad “pa
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Kas Urachą kvietė karaliumi ?

ginimo iš kitosios, nesiduo
da išsprendžiami nuolaido
mis. Vienu ar kitu būdu 
didysis sprendimas įvyks, ir

monarchijos konstitucijos
; projektą.
i Būčiau sunkioje prieš

_____  .Tamstą, Gerb. Redaktoriau/
to klausimo visai man nebū- j padėtyje, jei dėl slaptųjų U- 
tum statęs, nes jis atsakyti į rae^*p ‘kovotojų motyvų
yra man sunkiau. Visa ak 
cija paruošti Uracho kan
didatūrai į Lietuvos kara
lius buvo vykdoma tik T. 
Tarybos narių dalies, buvo 
vykdoma pasislėpus nuo 
“opozicijos” Taryboje, dėl 
to turi tamsių užkulisių, 
kurie man ir tuomet buvo 
nežinomi ir dabar bus tik 
iš dalies paaiškėję. Kai jau 
kas daroma slaptai, tuomet 
be “oficialiųjų”, viešumon 
keliamų motyvų, turi būti ir 
slepiamų. Tie slepiamieji 
motyvai dažniausia būna ir 
patys esminiai.

Oficialieji Urachą Lietu
von kvietusių motyvai yra 
visiems žinomi: girdi, Ura
chas dėl.to buvo norima pa
daryti Mindaugu Il-ju, kad 
tuo būdu būtų užkirstas ke
lias kaizerio Vilhelmo ir jo 
generolų pastangoms pasta
tyti Lietuvos karalium Vil
helmo sūnų Jochimą ir tuo 
būdu surišti Lietuvą “am
žinais ryšiais” su Vokietija 
personalinės unijos pavida
lu. Taip argumentuodama 
savo žygį Tarybos daugu
ma turėjo manyti, kad Vo
kietija išeis iš karo nugalė
toja ir kad Lietuvai tikra 
gręsiąs “suprūsinimas”. 
ounku būtų manyti, kad 
;oks padėties vertinimas ii 
.oks veiklos motyvas nebū- 
ų bent Tarybos narių
aly virtęs nuoširdžiu įsi.i- 

kinimu ir palengvinęs jiems 
sunkų “grieką” — pasisa
vinti išsilaisvinusios Lietu
vos Steigiamojo seimo auk 
jčiausias teises ir net Vil
niaus konferencijos — Ta
rybos motinos — nutarimą.

Turėjau progos kiek ar
čiau pažinti prel. Kazimie
rą Šaulį, ir niekuomet nesu 
pas jį stebėjęs dviejų vei- 
-.ų. Tad ii- dabar neabejo- 
,u, kad jis, pasikalbėdamas 
su dr. J. Prunskiu buvo vi
sai nuoširdus. Ar tokiais bu
vo ir jo kolegos iš dvasi
ninkų pačioje Taryboje ii 
už Tarybos ribų, savo pa 
stangų pridėję prie Urache 
išrinkimo į Lietuvos kara 
liūs, labai abejoju. Pačioje 
Taryboje veiklus Urache 
šalininkas tuomet buvo kur.. 
Justinas Staugaitis, už Ta
rybos ribų — kun. Alšaus- 
kas, kun. Baltuška, Puric
kis ir iš dalies kun. Stepo
naitis: keturi pastarieji vei
kė užsieniuose, palaikyda
mi ryšius ir su busimuoju

turėčiau kalbėti tik savais 
išvedžiojimais, skaityda
mas anųjų širdyse. Tačiau 
man pagalbon čia ateina 
gerasis kun. V. Bartuška. 

‘Savo atsiminimuose, pava
dintuose “Lietuvos nepri
klausomybės kryžiaus ke
liai” jis kaiką ir atviriau 
papasakoja. Kaip jis sako, 
1917 metų rugpjūčio 4 die
ną jis, kun. Alšauskas, kun. 
Steponaitis turėję Brune 
pasikalbėjimą su Erzberge
riu, katalikiškojo Vokieti
jos Centro Įtakingu atstovu 
Reichstage. Va, kaip kun. 
Bartuška nupasakoja pasi
kalbėjimo su Erzbergeriu 
turinį:

“Erzbergeris nušvietė 
mums užkulisinius Vokieti
jos planuš. Anot jo, Cent
ras ir dauguma vokiečių 
stoją už Lietuvos nepriklau
somybę, kurią mano pa
skelbti rudenį su monarchi- 
ška forma. Kadangi Liu-: 
dendorfas geidęs persona
linės unijos (su Wilhelmu 
Il-ju), tai vokiečių katalikų 
Centras nutaręs stoti sker
sai kelio tai jo politikai, 
siūlydamas mums Wuer-i 
tenbergo kunigaikštį Ura
chą. Urachą jis charakteri
zavo taip: yra geras kata
likas, prityręs žmogus, ge
ras bus valdovas.

“Erzbergeris mums prane-! 
šė, kad stojus Urachui Lie
tuvos karalium, bus tuojau 
pašalintas Izenburgas. Jisai: 
(Urachas) pasistengsiąs ge
romis reformomis, kaip va: 
Centralinio Komiteto atgai
vinimu, spaudai ir susirin
kimams sugrąžinimu lais
vės, draugijų “Saulės”,“ Ry
to”, “Žiburio” atgaivinimu; 
ir kitomis lengvatomis pa
gauti žmonių širdis ir gau
ti jų pasitikėjimą. Centro 
atstovas mums pažadėjo 
pašalinti administratorių 
Michalkevičių ir paveikti 
šv. Tėvo suteikti Vilniui lie
tuvį vyskupą...” (146 pus
lapis).

Ką aš dar galiu Tamstai 
pridėti, Gerb. Redaktoriau, 
prie šių kun. V. Bartuškos 
yškių ir, atrodo, džiaugs
mingų žodžių? Tik kaiką.

Jei kunigaikštis Urachas 
š karto ir pirmon eilėn pa
žadėjo tokias reformas, kaip 
'Saulės”, Žiburio” ir “Ry- 
o” atgaivinimą, tai jis ne

abejojamai buvo geras ka
talikas ir žmogus su orien
tacija ir atmintim: juk kai- 
kas mūsiškių kunigų turėjo 
jam jau anksčiau papasako
ti apie mūsų katalikų var

gautų žmonių širdis**. Jei 
tokia buvo pradžia, tai ko
kios galėjo būti abejonės, 
kad ateityje, kai Urachas 
jau bus Mindaugas II-asis, 
bus dar geriau, ir dvasiškių 
supamas sostas bus dar ka- 
talikiškesnis. Žadėjo padėti 
ir vokiečių Centras, ir jau 
buvo kalbama, kad lietuvis 
atsisės nustumto Michalke
vičiaus vieton Vilniaus vys
kupų soste. Jau buvo nu
matyti ir kandidatai. Švei- 
cariečiai (Bartuška, Puric
kis, Steponaitis ir dar kiti) 
rėmę kun. Alšausko kandi
datūra, gi Antanas Smetona 
—kunigą Mironą.

Dr. Jurgis šaulys savo 
atsiminimuose iš anų laikų 
(1917.XII.I) rašė:
“Mums jau tuomet buvo 

aišku, kad vokiečiai karo 
nelaimės”. Tai buvo, atro
do, pasakyta pateisinti U- 
racho kvietimui. Tačiau tie, 
kurie kalbėjosi su Erzber
geriu visu pusmečiu vėliau, 
vėliau mokė kunigaikštį 
kalbėti lietuviškus poterius, 
aiškiai kitaip manė ir siejo 
su jo karūnavimu labai toli 
siekiančias mintis. Tai ir 
buvo tie “slepiamieji” mo
tyvai. kurie bent daliai Ta
rybos narių buvo pateisini
mas “revoliucinio” žygio, 
kurio pasėkoje, jei tik Vo
kietija tikrai būtų laimėju
si ir katalikų Centras nu
galėjęs kaizerio Wilhelmo 
užsimojimus, Lietuva būtų 
susilaukusi karaliaus su la
bai skaitlinga šeima, — su 
šešiais sūnumis ir vienuoli
ka dukrų. Baisoka!

T. Tarybos daugumai nu
balsavus šaukti Urachą, 
man ir mann Lnlocrnmc Ta- 

rybos opozicijoje nieko ki
to neliko; kaip užsidėti ke
pures ii’ iš Tarybos pasi
traukti. Taip ir padarėm.

ANGLIAKASIAI
LAIMĖJO

Sausio 14 d. Pennsylva
nijos antracito kasyklų sa
vininkai pasirašė sutartį su 
unija sutikdami pridėti $1 
dienos priedą. (Minkštosios 
anglies kasyklų darbininkai 
jau ankščiau gavo $2 prie
dą.)

Be minėto priedo, anglia
kasiai gaus padidintą iki 
160 dolerių (buvo 140 dol.) 
atostogų priedą, į pensijų 
fondą- darbdaviai mokės 
r.uo tonos ne 50, bet 70 cen
tu.c

Sutartis pasirašyta 1 me
tams.

£

darbas
VISIO M EN f: s M O K S L 
IK L ĮTEKA TC ROS ŽU

v. M E N O 
U N A L A S

J-ritiškai stebi mu^ii išeivijos. Lietuvos ir 
vi><) pasaulio gyvenimą. Prieš konservatvvia, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu- 
m;'”istine.s vertybes ir kūrybiškai šviežia 
žodį.

Ims kainuota v3, studentams •.•2: aisk-ra:; numeris $1. 
Administratoriaus adresas: DARBAS, c o V. Gervickas, 
86-03 76 SU AVoodhaven 21, N. Y.

KELEIVIO KALENDORIŲ 1859 metams
Keleivio’ kalendorius 1959 metams jau atspausdin

tas ir siunčiamas. Jame yra 96 puslapiai visokiausių pa
siskaitymų, eilių, informacijų, naudirgų patarimų, juokų, 
stra’ipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių tuoj pat, nie
ko nelaukiant. Jis bus pasiųstas, kaip tik gausime užsaky
mą.

Noi-s viskas brangsta, bet “Keleivio” kalerdorius 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom įį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

No, 3, Sausio 21, 1959

NAUJA MARIAUS
KATILIŠKIO KNYYGA

Iš spaudos išėjo nauja 
Mariaus Katiliškio knyga 
“Išėjusiems negrįžti”. Tai 
stambus, 536 psl., gražiai iš
leistas ir įrištas reprezenta
cinis leidinys. Išleido Terra, 
viršelio aplankas pieštas 
dail. A. Kurausko. Kaina $5.

Marius Katiliškis, kaip 
puikiajame romane “Miš
kais ateina ruduo”, taip ir 
šioje knygoje, brandus, sti
pins, stebinantis talento jė
ga. Jis vaizduoja nesenos 
praeities vaizdus ir įvykius, 
prabėgomis jau liestus mū
sų literatui oje, bet iki šiol 
neparodytus tokiu įyškumu 
ir gilumu. Veikalas skiltas 
dramatiškam mūsų pabėgė
lių pasitraukimui į Vakarus 
per Žemaičių pulkus, vokie
čių apkasų kasimo koman
das, per liūtis, klampynes, 
speigus, pūgas, per badą, 
šaltį ir utėles, be vilties kaip 
nore pamatyti Vakarus už 
apsupimo žiedo • ir per ste
buklą vis dėlto atsirasti Va
karuose. Ne visiems pabėgė
liams teko matjrti šitas kny
goje vaizduojamas praga
ras, bet visiems, kurie jį 
matė ir išgyveno, užteks jo 
siaubo prisiminimų iki mir
ties.

Autorius yra vienas iš tų, 
mačiusių ir išgyvenusių, ir 
tai dar daugiau: vienas iš 
paskutiniųjų. Čia ne atsimi
nimai tikrąja ir grynąja at
siminimų prasme. Čia kny
ga apie gyvenimą ir mirtį 
tūkstančių mūsų tautiečių 
visose Rytprūgių ir Mozūrų 
pakelėse, klaikiame Gdynės 
apsupimo pragare, parašyta 
žmogaus ir rašytojo tokiu 
atvirumu, nuoširdumu ir to
kiu gaivališkumu, kad kiek
vienam įsirėš atmintin ir 
liks nemari.

Knyga gaunama “Kelei
vyje”. Kaina $5.—

BAIGĖS! 2 M£N. 
STREIKAS

The International Har- 
vester bendrovė pasirašė 3 
metų sutarti su unija ir tuo 
būdu 37.000 darbininkų 
baigė 2 mėnesius užsitęsusį 
streiką.

Darbininkai laimėjo 6 
centus valandinio priedo ir 
kitokių pagerinimų. Sutar
tis veikia nuo praeitų metų 
rugpiučio mėnesio.

Bendrovė skaičiuoja, kad 
naujojoj sutarty numatyti 
pakeitimai jai kaštuos per 
metus apie 10 mil. dolerių.
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Iš Justino Duobos užrašu
(Tęsinys)

4. NEUŽMUŠK, NEVOK. tarėMošei: Atkeršink jiems.
Paties Dievo rūpesčiu irPildydanuDievojsakyrną, 

stebuklais žydų tauta buvo z^al. Pu?^e madianiecius, 
pažadinta apleisti Egiptą- ' “T“? vls^ J»-
Jis vedė tą savo išrinktąją emfc « ,moterls ,r. va!k??-
tautą į Žadėtąją Žemę, t. y. 
į Palestiną. Nepaisydama

visus galvijus ir visą lobį; 
visa, ką anie tik galėjo tu-

gausių Dievo stebuklų, da- į r^‘ ^ydai išplėšė ir sode- 
lis išrinktosios tautos « m,e8tus' sodžlus “•
mėjo prieš Dievą, turėdama i tvlrtoyes’ , 
polinkį atkristi į stabmel- .. Tada M ošė, kurs parnešė 
dybę. Nepatenkintieji kel- Sinajaus kalno Dievo į-
davo maištus prieš Dievo 
paskirtą jiems vadą Mošę

sakymą “neužmušk”, Barė 
žydu karo vadams: Kam

(Mozę, Maišį), nors jam' PaV^ote SP738 moteris? 
Dievas nuolatos davinėjo j- Ta>g> užmikite visus, kiek
sakymus bei nurodymus, 
kas daryti. Vieną kaitą 
maištininkai atvirai pareiš

tik yra vyriškių, net ir vai
kus; nugalabinkite moteris, 
kurios gyveno su vyrais.

NELENGVA KITUS TEISTI

Joltia revoliucija r.egaii apsieiti be kraujo, neapsiėjo 
be jo ir Kubos revoliucija. Sukilėlių, valdžia jau nu
baudė mirtimi dali didžiųjų nusikaltėlių, kurie nesu
spėjo pasprukti, kiti dar bus teisiami ir baudžiami. 
Paveiksle matome Castro sukilėlių kapitoną ir prašančią 
pasigailėti jauną moterį, kari nuteista mirti už dviejų 
sukilėlių išda\ima (jie buvo sušaudyti). Matyti, kad 
nelengva buvo ir užgrūdytam revoliucionieriui mirties 
sprendimas tarti.

kė Mošei: Tu išvedei mus Mažas gi merginas ir mer-• « •« v • .

—Alou, Maik! |
—Sveikas, tėve! Gal pa-|

sakysi, kur esi buvęs?
—Maiki, kur aš buvau,

tai dabar tenai manęs jau 
nėra. Žinai, aš ant vietos 
nebūnu. Einu ir einu per 
per svietą.

—Gal girdėjai ką nors 
naujo, kai visur landžioji?

—Kur čia negirdėsi, Mai
ki ! Girdėjau plenti. Visi
L-alk'j t«a—»P*V Miku Jnna----~
ką amerikonai dabar kiau
šiniais vaišina.

—Turbūt kalbi apie Mi- 
kojaną, ar ne? ,

—Tas pats biesas, Maiki.
—O ką žmonės apie jį 

kalba? 4 ..
—Nu, vieni sako, kad iš- 

kada kiaušinių, o kiti ro- 
kuoja, kad taip reikia. Sa
ko, tegul pamato savo aki
mis, kad Amerikoje nėra 
bado. Sovietijoj už kiaušinį 
reikia mokėt 5 rublius, o čia 
kiaušiniai laksto už dyką.

—Bet tai negražu, tėve. 
Mikojanas atvažiavo Ame
rikon į svečius, o čia karšta
galviai jį kiaušiniais mėto. 
Tai nekultūringas elgesys, 
tėve.

—Maiki, aš nemislinu, 
kad jis atvažiavo čia į sve
čius. Greičiausia jis non čia 
kokią kiaulystę mums pada
lyt.

—O ką jis gali padalyt?
—Ogi gali pakūrstyt Va- 

šinktoną, kad išsižadėtų 
Lietuvos. Jau buvo nulindęs 
pas Dūlį ir pas prezidentą. 
Tai kaip tu rokuoji, ko jis 
tenai landžioja?

—Tėve, Lietuvos klausi
mo Mikojanas Washingto- 
ne nekėlė. Nekėlė jo nei 
mūsų prezidentas, nei Du
lles. Jie turi daug opesnių 
klausimų. Visų pirma, kaip 
bus su Berlynu? Juk tai bai
si statinė parako. Gali įvyk
ti toks sprogimas, kad vi
sas pasaulis užsidegs. Visi 
šito bijosi. Nėra abejonės, 
kad Mikojas ir atvyko A- 
merikon tuo klausimu pasi
kalbėti, noi*s viešai sakosi 
tik į svečius atvažiavęs.

Maiki, tu nežinai apie ką 
jis Vašinktone kalbėjosi, ir 
aš nežinau; todėl aš misli
nu, kad mudviem reikėtų 
tenai nuvažiuot ir visą biz
nį ištirti. Kaip tu rokuoji?

—Washingtonas, tėve, 
labai didelė vieta. Ar tėvas 
žinotum, iš kurio galo pra
dėti?

—Nueitume pas Dūlį,

vaike, ir paklaustume, ką 
jam tas Maskvos paslas pa
sakė.

— Kam to klausti, tėve, 
kad apie jų pasikalbėjimą 
gana plačiai rašė laikraš
čiai.

—Jes, rašyt tai rašė, ale 
gali būt, kad Dūlis visų se
kretų jiems nepasakė.

—Tėve, jeigu jis nenorė
jo viską pasakyti Amerikos
crnonzloi tai nnnocaVuc 11* CĮJO UVtCBZf vai **\^|^<**C<**XJ K7 **

, mums. Yra paslapčių, kurių 
valdžia niekam neišduoda.

—Bet aš rokuoju, Maiki, 
kad mudviem nuvažiuot vis
tiek reikėtų. Jeigu jau Dū
lis savo sekretų mums ir ne
pasakytų, tai gal galėtume 
nors sužinoti, kaip iš tikrų
jų yra su mūsų atstovu Ry
me. Ar popiežius tikrai jo 
službą pakasavojo, ar ne.

—Apie tai, tėve, turėtų 
pranešti pats atstovas, kurį 
nepriklausoma Lietuva pa
skyrė prie popiežiaus dva
ro. Be to, Romoj sėdi ir po
nas Lozoraitis, mūsiškių di
plomatų “šefas”.

—Kas iš to, Maiki, kad 
sėdi, o nieko neveikia?

—Jeigu nieko neveikia, 
tėve, tai turbūt nėra kas 
veikti.

—Kaip tai nėra kas veik
ti? Juk prisitaikęs galėtų 
nors į ranką popiežiui pa
bučiuoti.

—Aš nemanau, tėve, kad 
popiežius norėtų savo ranką 
ponui Lozoraičiui atkišti.

—G kodėl nenorėtų?
—Permenka figūra, tėve.
—Sakai, mūsų šefas per

menka figūra popiežiui ran
kon bučuoti?

—Taip, tėve, permenka. 
Popiežius duoda savo ranką 
bučiuoti tiktai kardinolams, 
bažnyčios kunigaikščiams.

—Nu, tai mūsų šefas ga
lėtų pabučiuot į koją.

—Bet kam to reikia?
—Nu, gal Lietuvai būtų 

geriau; gal leistų jos atsto
vui pasilikti. Gal ir Maskvai 
pasakytų, kad Lietuvoj per
daug negaspadoriautų.

—Ne, tėve, 3?askai jis 
nieko nepasakys.

—Kodėl?
—Visų pirma todėl, kad 

jis neturi su ja jokių ryšių. 
Maskva jo nepripažįsta. 
Antra, oficialiai popiežius 
skaitosi neitrali katalkų 
bažnyčios galva ir į valsty
bių politiką nesikiša. Jis ga
li tik palaiminimą kam nors 
duoti. Bet tie palaiminimai

iš žemės (Egipto), plūdu- 
sios pienu ir medumi, idant 
užmuštumei tyruose, nes tu 
nori viešpątauti mums.

Taigi, ne visiems žydams 
bloga buvo gyventi Egipte, 
ne visi jie dirbo sunkius, 
vergiškus darbus.

Nešdamiesi Dievo duotas 
lenteles su įrašytais Įsaky
mais—“Neužmušk, nevok!” 
pakeliui į Žadėtąją Žemę, 
žydai išžudė visą amoriečių 
tautą, visus iki vienam.

Kada žydai priėjo moa- 
biečių tautą, tai daugelis 
žydų vyresniųjų susigundė 
moabiečių moterų patrauk
lumu. Jos lenkė žydus gar
binti stabmeldžių dievus. 
Dievas tarė Mošei: Imk vi
sus (žydų) kunigaikščius ir 
pakark ant kartuvių, saulei 
šviečiant. Tada Mošė tarė 
Izraelio (žydų) teisėjams: 
Kiekvienas teužmuša savo 
artimus, kurie yra pasišven
tę pagonių dievui. Tuomfct

gaitės laikykite sau.
Kada buvo dalinamas pa

imtas iš raadianiečių gro
bis, tai kiekvienos rūšies 
daiktų dalis buvo skiriama 
Dievui. Iš 16,000 žmonių 
(merginų ir vaikų) Dievo 
daliai teko 32 sielos. Mato
mai, tos 32 moteriškos bu
vo užmuštos prie sandoros 
skrynios, kaip auka Dievui. 
(Žiūr. Skaičių kn. 31 sky
rių).

Pagaliau, kada žydai, ne
šdami sandoros skrynią su 
10 įsakymų, priėjo Jorda
no upę, Dievas tarė Mošei: 
Kai būsite perėję Jordaną, 
Įeidami į Žadėtąją Žemę, 
išnaikinkite visus anos ša 
lies gyventojus... 0 jei ne
norėsite užmušti jų, pasili
kusieji bus jums, kaip vi
nys akyse ir jietys šonuose 
ir jums priešinsis jūsų gy
venamoje žemėje. Ir ką tik 
buvau aš sumanęs su jais 
padaryti, padarysiu su ju-

buvp užmušta 24000 žmo- mis. (Žiūr; Skaičių kn. 33 
nių. (Žiur. Skaitlių knygos Skyrių).
25 skyrių). i Tokiais posakiais kalbėjo

Žydams priėjus madia- 
niečių tautos žemę, Dievas

visi žiaurūs užkariautojai 
svetinių žemių savo kariuo
menės vadams. Dievas gra-

politikoj neturi jokio svo- Mošei ir 
rio; jie tik parodo, kam po-; išžudymu uz pasigailėjimą 
piežius simpatizuoja. Pa- į Pasams, tartum, dėl to,
vyzdžiui, anas popiežius pa
laimino lenkų bandito Že
ligovskio žygį į Vilnių. Kiek 
ankščiau jisai laimino ir fa
šisto Mussolinio armiją, kai 
ji ėjo Etiopijos katalikų žu
dyt. Bet ir Želigovskis, ir 
Mussolinis būtų atlikę ne
dorą savo darbą ir be jo lai
minimų. Jis galėtų ir Lietu
vą palaiminti, bet jai nebū
tų iš to jokios naudos, nes 
jo laiminimai nieko nereiš- 

: kia. O daugiau jis negali 
nieko padaryti.

—Jes, Maiki, jis gali 
daug ką padaryti. Juk tu 
pats matai, kad dabar jis 
panaikino Lietuvos atstovy
bę.

—Tai kas, kad panaiki

kad jie neišdrįstų priminti 
geradariui Dievui jo paties 
išleisto Įstatymo — Neuž
mušk!

Anas Dievas - Jehova, ku
ris Įsakinėjo žydams žudyti 
nukariautų tautų ne tik vy
rus, bet ir moteris ir vaikus, 
—krikščionių mokslu yra 
Dievo Trejybės asmuo — 
Dievas Tėvas. Kokioj būk
lėj tada buvo kiti du Tre
jybės asmenys: Dievas Sū
nus ir Dievas Dvasia? Die
vui Tėvui duodant Mošei į- 
sakymą žudyti nukariautuo
sius be jokio pasigailėjimo, 
Dievas Sūnus žinojo, kad 
jis, atėjęs vėliau į žmoniją, 
pasakys Pamokslą nuo Kal
no, skelbs visuotiną meilę,

no? Ji vistiek neturėjo ką meilę net priešams. Dievui 
tenai veikti. Sūnui teks su šąknimis iš-

; —Bet ar tu nematai, koks rauti iš žmonių sielų pasėlį, 
' dėl to pasidarė ermyderis kuri pasėjo Dievas Tėvas, 
tarp Amerikos lietuvių? Dievo Tėvo nurodymai Mo-
Žmonės net verkia.

—Aš nemanau, tėve, kad
tas ermyderis čia būtų labai 
reikalingas. Lietuvoje dėl

šei ir Kristaus Pamokslas 
nuo Kalno — tai naktis ir 
diena. Tai nesuderinamos 
priešybės.

tos atstovybės panaikinimo Virš krikščionio jėgų yra 
napsiverks nei vienas uo-įtikėti, kad tobulai išmin- 
das. 'ringas, teisingas, gailestin-

—Maik, nebūk toks ška-į gas ir šventas Dievas būtų 
radnas! Tu man vis prie- galėjęs duoti žydams Įsaky-
šingas ir priešingas . . . Kai 
žiebsiu per marmūzę, tai ži
nosi . :.

—Jeigu tėvas nori muš
tis, tai aš einu sau.

mus išžudyti tautas, kurios 
jiems nėra žalos padarę. 
Dievo Įsakymas: dantis už 
dantį, gyvybė už gyvybę, y- 
ra suprantamas anų barba-

—Džiūsta minut, Maik! ’ riškų laikų žmonėm. Nei 
Pasakyk man davadlyvai:' žydai, nei pats Dievas netu- 
noi i važiuot su manim Į Va- rėjo pagrindo keršyti toms
šinktoną, ar ne?

—Ne, tėve, nenoriu.
—Nu, jeigu nenori va

žiuot, tai gali sau cit.

ramiai gyvenusiom tautom.
Jei hunų vadas Atila ar 

vandalų vadas Genzerikas, 
tuodu penktojo šimtmečio

istorinės pabaisos, arba ?”» nep,-.klausomų Centro
mums žinomi Hitleris ir EuroP°s valstyb>ų

bent! P^etginią

neišgirstas.
Kokie žmoniški yra tie 

naujieji bolševikų baudžia
mieji įstatymai, galite sprę
sti nors ir iš šitų kelių pa
vyzdžių :

Mirties bausmė nepanai- 
: kinta, ji net praplečiama 
nauji ems nusikaltimams 
prieš valdžią. Seniau mir- 

I tęs bausme turėjo būti bau
džiami užsieny esantieji 

i valdininkai, kurie vyresuy- 
į bės reikalavimu atsisakyda- 
i vo grįžti.

Dabar ta bausme bau
džiami ir visi Sovietijos pi- 

i liečiai, kurie, patekę į užsie- 
: ni, nebenorės grįžti.

Mirtimi baudžiami ne tik 
: už sovietinės valstybės išda
vimą, bet ir visų “liaudies 
demokratijų”.

Naujas įstatymas praple
čia ir išdavystės supratimą. 
Dabar išdavyste laikomas 
ir sąmokslas ne tik sovieti
nę tvarką nuversti, bet ir e- 
samą vyriausybę pakeistu

Labai didelės bausmės 
numatytos už literatūros 
laikymą, kuri “ragina nu
versti sovietinę tvarką”. Ca
ro laikais šitos rūšies baus
mės tebuvo kur kas mažes-

Stahnas butų tikėję Rvšium e(J žiniomis apieines.
koki dievą, tai sis butų da- Lietuvos ir ^„^0, dipio.! . šitokia yra Chruščiovo 
vęs jiems nei kiek nez.au- misij įėties , paskutinioji “dovana” tai-
resmus įsakymus, kaip Je- slkeitinla Vatik£ne PJT de-bingumo srityje Sovietijoą 
hova Mosei Dvasimnxai į g cijos Romoje pj,minin- gyventojams.
mėgsta .skė ti Didžiąją k g Vatikano Vals- R. M.
prancūzų revoliuciją kaip • atitin_.
pavyzdi žiauraus bedieviško memorandumą, o i
teroro. Tacmu tų revol.uc.o-jpJT«Bendl^u Reikal» Ko_ 
menų žiaurumai blanksta miteUs kardino-.
akivaizdoje to siaubo, ku- ,ui Tardi*ni te]egl^mą> pra.i
rĮ turėjo įsgyven 1 amone- minėtų misijų padė- Senu netikusių, bet dar w-
cių, moabiečių, madianiecių nekeisti, o išsiaiškini- kainų įaproėių yra daug. Nt»

moters ir vaikai. Gal an.e mui iimti pJT del ci. niai Kdeivyje buvo pasisakyta 
Drancuzu revoliucionieriai • • • • i t> • prieš genų dėjimą ant mirusių-Ez'haa skaitė Rihli-. P1,1 mminką Romoje as- jų karsto.. TtknaĮ ui jas mili

-jz jza... —— - r , meniSKai. nai antenų įsieiaziama ir 141
daroma aklai kitus sekant. O 

Kor. tos gėlės geriausiu atveju po
ją, būtent Skaičių bei Jo- 
įneo-knygas, ir nusižiūrėję
į Jehovos darbus.

Krikščionybės tragedija' CHRUŠČIOVO
yra tame, kad žmonijos kū
rėjo Dievo Tėvo dalis Įsa
kymų bei darbų prieštarau-

‘DOVANA*

SKAITYTOJŲ BALSAI

NE VIEN G£L£S 
NEREIKALINGOS

dienos kitos išmetamos į mėš

lyną.

Pasitaiko, kad artimieji pra
šo gėlių nesiųsti ir joms išlei
džiamas lėšas skirti visuomeni
niams ar mirusiojo šeimai, jei 
jos sunki medžiaginė padėtis.. tz • . Seniai Chruščiovas paža- .... ,.ja Kristaus mokslui, kriks- Kitas blogas paprotis—sam-

čionybės principams: vieną žmonjšJkenius įsta^i J?Mt?3..Prie ",i™siočionybės principams. . ciuoti 
dieną Dievas .Tėvas paiašė:
Nežudykite, nekankinkite 
kito žmogaus, o antrą die-'T fa ..dovanojo 
ną jis skeibe: Nudekite vi- • J
sus iki vienam, kurie gyve
na tenai, kur jūs patys no
rėtumėte apsigyventi arba, 
kur aš pats numačiau jums 
gyvenimo vietą. Jei jūs ne
žudysite anų niekuo nekaltų 
žmonių, tai aš jus žudysiu.

Tai stačiai nepagarba mi 
mus, ir štai prieš Naujuo- tusiajam, jei reikia samdyti.

1— papasakotų j
kalbėtojai

nė nežino, ir dažnai nebūtų 
Įstatymus, dalykų pripasakoja.

Jei jau šermenyse ar kapi
nėse nesiranda tokių, kurie sa
vo noru tartų žodį apie mini-

sius metus Aukščiausioji ^i'ų^mdvri j° 
” naujus

(Bus daugiau)

PAVERGTŲJŲ ATSTO
VAI WASHiNGTONE

baudžiamuosius
Bet nemanykite, kad tie

vėliausia išleistieji Įstaty
mai yra patys naujoviškiau- sjjį. tai >r nereikia. Jei mirų
si. žmoniškiausi. Kur čia 2*' bus kuo pasižymėjęs visua- , 1 t- .-1 •- j 1- • menei, tai visuomet rasis, kasbus. Jie uk įs dalies panai- apie jo nuveiktus darbus prisi- 
kina tai, kas buvo viduram- mins.
žiuose ir kas jau seniai via , es.u prieš mirusiųjų ir

panaikinta visose demokra- n aukos gerai maloniems Įvy- 
tinėse šių dienų valstybėse, kiams prisiminti, o kam malo-

Pati didžiausia bolševiku ’1U ,{*’dotuvės? Kam jų nuo- 
‘ traukomis gadinti savo ir kitubaudžiamojo Įstatymo "pa

žanga” yra ta, kad Įstatyme 
draudžiama bausti už gimi

gera nuotaiką, kuri taip reika
linga gyvenimo grumtynėms.

Pakruojietis
Sausio 7-8 dienomis I'a- nių padalytus nusikaltimus, 

vergtųjų Jungtinių Tautų Ką sakytų amerikietis, jei Dėkoja 
atstovai lankėsi JAV sosti- ji baustų už brolio ar kurio , . 
nėję. Buvo priimti Valsty- kito giminės nusikaltimus? kad Jie sausio 18 d. rengiasi pa- 

! bės Departamente ir aiški-1 O tas bolševikiškame rojuje gerbti dr. Vincą Kudirką ir ta- 
į nosi dabartinės tarptautinės buvo kasdien vykdoma. me minėjime vaidins “Vincą
padėties reikšmę šbvietų. Panaikinama inkvizicinių Dr “vintas Kudirka vra ma- 

1 pavergtosioms Europos vai- teismų taisyklė, kad geriau- no motinos pusbrolis — dakta- 
| stybėms ir ypatingai Miko- sias kaltės Įrodymas yra pa- r?s ’š brolio, o mano mo- 
jano lankymosi -Jungtinėse i ties kaltinamojo prisipažini- ura ,s sesers-
Valstvbėse tikslus ir even- mas. Bolševikai ta taisvkle 
tualius rezultatus. ; ir tesirėmė. Enkavedistų po-

1 Ta proga Lietuvos dele- žemiuose naujoviškiausio- 
' gacijos P.TT pirmininkas V. mis priemonėmis suimtieji 
Sidzikauskas turėjo išsamų būdavo priverčiami prisipa- 
pasikabėjimą su Lietuvos žinti. ir teismas juos be jo- 
atstovu Washingtone p. J.į kiu kalbų nubausdavo.

! Rajecku opiaisiais lietuviš
kaisiais reikalais. cialiai buvo uždrausta to- už bažnyčių plėšimą. Jis

PJT Bendrųjų Reikalų kias priemones vartoti, bet daugiausia apiplėšęs Nor-
Komitetas ryšium su Bei ly-: niekas to nepaisė. Ar dabar, wichtown bažnyčias, 
no krize ir Mikojano lauky- i tą draudimą Įrašius Į Įstaty- Pr. Naunčikaa
mosi Amerikoje Įteikė savo mą, jis bus vykdomas, tik a- ----------------------
pareiškimą Amerikos. Bri- teitis parodys. Ten gyveni- Išrašė Keleivį dovanų

i tanijos, Prancūzijos vyriau- mas ir Įstatymai eina savais -------
sybėms, .kuriame pabrėžti- keliais: popieriuje daug kas J. Kran iš Freesoil, Mich. 
nai išryškinami sovietinio ' ražu. o gyvenime tikra pe- užsakė Keleivi ir kalendo- 

kla. rių A. Mačiulskiui Argenti-
Buvo ir ten teisininkų noje ir $3.25 paskyrė Mai-

imperializmo kėslai ir pri
menamas Vakaru demokra
tijų Įsipareigojimas "nebū- 

. ti dalininku jokio susitai i- 
; mo ar sutarties, kurie su
tvirtintų ar pratęstų buvu-

Bostono lietuviams
Bostono lietuviams,

Jonas Kranklys 

NEW LONDON, CONN.

Vargonininkas — vagis

Buvęs vargonininkas Eu
gene Rainvill, 27 metų am- 

Teisybė, ir anuomet ofi- žiaus, pakliuvo i kalėjimą

tarpe tokių, kurie siūlė pri- kio tėvui tabakui nusipirkti
pažinti, kad kiekvienas yra ——----- ---------- ------- -
nekaltas, kol nėra irodvta jo ('1: iau su prie-
nutie. bet jų balsas paliko x im-ay Kudirka

I
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MARIUS KATILIŠKIS

KAITRA
(Iš Terros išleistos knygos “Užuovėja)

(Tęsinys)
—0 nuo kur tamsta paeini? Iš kokio krašto? Persi

prašau. — skubino Įsikišti Vaitiškis, kad palengvinus tą j 
bylą. Jam patiko vyras. Tvirtas ir stuomeningas, dide- ! 
lėm, juodom rankom. Darbininkas vaikis. Apsivilkęs! 
namie austu miliuku. O arklys ir padarynė jo vežimo j 
rodė, jog ir ūkininkas atsakantis.

—Aš nuo Šakynos. Kokios šešios ar septynios, seno-: 
viškai tariant, mylios bus iki čia. Rytą laiku pakilę iš- | 
brazdėjome ir tik dabar pasiekėme įamstų kaimą. Na, į 
kol apsiklaiminėjome kelią, kol ką— Kazys Balčiūnas po j 
pavarde. Ačiū Dievui, esame pertekę. Žemės pas mus Į 
taipogi priemolio juodžemis.

—Žio, iš kažin kelintos parapijos’ — nusistebėjo 
senasis. — Tas vietas diduma nutuokiu. Dar gerokai 
prieš karę, kraustėme mūsų kleboną i Žemaitiją. . Ar ne 
pro Šakyną ir traukėme? Rodos . . . Bažnyčia vien ak
menų. Gražiai gyvena žmonės. Miškai didėli. O paskui, 
pavažiavus, jau prasideda kalnuotos vietos. Grįždami, 
žio, su tuščiais, ko neužsimušėme. Arkliai mūsų nepratę 
prie kalnų. Kai pasileidome nuo šarkalnio i Virvyčio 
upę! Tenai,anapus Tryškių. Kaip nuo jaujos stogo. Sti
pinus kitas išbarstė, ašys nulakstė. Žio, kur tu nelaboji, 
tai ne mūsų pakalniukės . . .

Mergina tuo tarpu visaip mėgino prisijaukinti ma- j 
žąji. Ji pasakojo, kaip ten bus gražu. Kiek ten mažų! 
žąsiukų, ir kokios jaukios avys su baltais, kaip sniego 
gniūžtis ėriukais. Kaip ji mylės ir, kad ir ten jis turės 
tokią pat senutę.

—Važiuosim, Petrei . . . važiuosim.
—Neee.. . čia mano senutė. i

KELEIVIS, SO. BOSTON

VELNIAI

Kadaise žemėj buvo daug velnių, 
Kurie norėjo sielą pirkt žmogaus, 
Bet maža buvo jų parduodančių. 
Kadaise žemėj buvo daug velnių, 
Už sielą auksą, laimę siūlančių— 
Tiktai pasaulio būta negudraus. 
Kadaise žemėj buvo daug velnių, 
Kurie norėjo sielą pirkt žmogaus. 
Dabar pasauly daug yra žmonių, 
Už laimės valandą parduot save, 
Kitus ir viską sutinkančių.
Dabar pasauly daug yra žmonių, 
Tik... nebeliko žemėje velnių.
Jie susilindę tupi pragare.
Dabar pasauly daug yra žmonių, 
Už laimės valandą parduot save,' 
Kitus ir viską sutinkančių.

nuomai, maistui, skoloms 
mokėti, apskaičiuok, kiek 
maždaug gali išeiti per me
tus drabužiams, vaikų mok-

weit. Laimėjo Hughes, ku- į moterų melagystę kiek ji
liečia jų amžių, bet nustatė 
ribą: jos negali save pajau
ninti daugiau kaip 3 me
tais.

ris suvalgė
Jautienos kepsnį su bul

vėmis ir duona, kalakuto 
slui, kelionpinigiams ir as-! davinį su tais pačiais prie- 
meniškoms išlaidoms. Pas-idais, 4 “cheeseburgers”, 
kutinis punktas yra pats‘vieną sumuštinį su lašiniu- 
sunkiausias, čia reikia atsi-Į kais, Saločiais ir tomeitėmis,
minti, kad mes šiam pa- > keptų bulvių davinį ir obuo- Naujuo»iu« metu* sutikome 
šauly negalim visko turėti,: lių pyragaitį, išgėrė stiklą Servinaku* 
ko tik norim. Reikia pagal-! limonado ir 2 stiklu pieno. v.
veti, kas tau yra svarbiau-j Tikrai jis turėjo laimėti, Ir S1U?S.
šia: jaukus namas arba pui- galėdamas tiek vienu kartu
kios suknės, gal tu plausi suvalgyti, 
geriau pati savo šeimos bai
tinius, o už sutaupytus pini-; 
gus geriau pirksi televiziją.
Tai turi pati spręsti.

3. Pasirūpink, kad ma- i
žiauria 10'- pajamų būtų Connecticut valstybėj lei- 
atidėta, sutaupyta. Tai ne sta motenms meluoti, bet 
lengva bus, teisybė, bet tai ®u sa11^“; Moterys nemėgs- 
užtikrina finansinę šeimos t? sakyti savo tikrojo am- 
padėtį ziaus, o daug kur tas būtinai

4. Padaryk šitą biudžetą,! reikalaujama. Imkime nors
sąmatą visos tavo šeimos lr apsidraudžiant Jos pa- 
reikalu. Kai kada sušauk t meluoja ir dėlto būdavo vi- 
“šeimyninį posėdi’’, kur vi- nesusipratimų.
si galės pasidalinti savo Dabar Connecticcut drau- 
rūpesciais ir vargais ir kad ^imo yirsmmkas, pasirė- 
kartu galėtum aptarti, ko-: m^s valstybės Išta
kios išlaidos yra reikalingos ^mu’ leido draudimo ben- 
ir kokios ne.

MOTERYS GALI 
MELUOTI

YUCAIPA. CALIF.

kus. Ta diena buvo šilta, 
kaip per šienapiūtę.

Jau eilę metų Ona Šer- 
vinskienė vietos lietuvius 
pavaišina gardžia paskutine 
metų vakariene. Linkiu (Zi
nutei ir jos šeimai laimingų 
naujųjų metų.

M. Mack

DAR tVERA VĖLU
Gerą knygą dovanoti nie

kada nėra vėlu. Tokia kny
ga yra Stepono Kairio at
siminimai “Lietuva budo”, 
kuri, anot “Naujienų”, vi
siems reikalinga. Jos kaina 
$5.50. Gaunama ir Kelei* 

drovėms nekreipti dėmesio vi© administracijoje.

S. Kiekviena žmona turi

čiancius reikalus, Z* tu" ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
to, gyvybės draudimas, tes
tamento paruošimas ir pan.
Nes vieną “negražią” die
ną ji gali likti našlė ir ne- -IETUVA BUDO, Stepono Kairio GINTARĖ! .Ė. J. Naru nės graži pa
žinoti kas daryti. Visus 
tuos klausimus jos vyras;
turi jai iš anksto paaiškinti. ______ ___r___ __  _
Pinigai, žinoma, nereiškia del*° f®™**®- kaina ........ $5.50
gyvenime “viskas”, bet SU -'.IEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne- 
jų pagalba mes galim ra- nž™rštairas aprašymas kųJis ir BARABAS Paer Lagerkvisto istori- 
J \ r ® . . ... nelanr.es draugai įskentejo na- nė apvsaka iš pirmųjų krikščiony-
miau gyventi ir ateitm ŽIU- cių koncentracijos stovykloje. 483
rėti.

Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena prega. grašiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di-

saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formaįo. Kaina ................ $0.95.

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 1$ įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ....................................... $2.00

—Senutė atvažiuos kitą kartą. Atsivešim ir seneli. 
Juk bus gerai, ar ne Petreli? — jaunoji motina tviskėte 
tviskėjo džiaugsmu ir laime. Gėdingas nuoraudis jau 
buvo praėjęs. Puikiai atrodė ji — pilna jaunystės ir 
sveikatos. Globojama tvirtų vyro rankų, sekiojama jo 
šviesių akių. Ko viso taip trūko aną vasarą. Kas galėjo 
manyti, kad tai ta pati vargingoji pabėgėlė?

Ką bedarysi... Ko tik neatsitinka sviete. Neskau- 
dėme vaiko.. Būtume ir iki galo stengęsis. Kol gyvi mu
du—nebūtų jutęs vargo... Nuje. Bet kai tėvai atsišau
kė — kita šnekta, — iyginte lygino Miklošienė. Nė 
pikta, nė surūkusi ji nebuvo. Greičiau pavargusi ir nuo
laidi, ii- gera padėti. Ji sekiojo jaunuosius ir vaiką, 
kurio tuojau turėjo netekti. Jis pamatė iš bažnyčios su 
kitomis kaimynėmis pareinančią Jieva ir pasileido prie
šais.

• —Jievutė! Aš nenoliu, ne . . .
—Kas, Petriuk? — klausė mergina ir sumišo, iš

vydusi kieme svečius. Ji sustojo, pažinusi anos vasaros 
ligonę. 4

Tai mano duktė, — pasakė Miklošienė.
Balčiūnas ėjo sveikintis. Viešnia kramtydama lūpas, 

ištarė:
—Ačiū jums . . .
—Nėra už ką . . . Toks malonus berniūkštis . . .

Bet kodėl, mama, svečių nevadini vidun?
—Ajau. . . Galva apsisuko. Prašom, taigi, prašom. 

Pasilsėti po kelionės, — puldinėjo našlė. Tuo metu vis 
daugiau žmonių praėjo gatve ir stojo prie vartų pa
žiopsoti.

—Ačiū labai. Kad mes tik varginame tamstas, — 
atsiprašinėjo Kazys Balčiūnas.

—Nu, nu. Kaip čia išeina? Arklių pasiganyti duo- 
kite.Tiek tai kelio sukarta, — sudraudė Vaitiškis.

Vienas kitą pakamšydami, sulindo žemon trobon. 
Jieva pasirišusi priejuostę, griebėsi ruošos. Viešnia palie
tė jos ranką.

—Prašau, jūs nieko nedarykite. Kazei! — sumerkė 
vyrui.

Kazys, nespėjęs dorai nė prisėsti, pakilo ir pra
šapęs Įnešė didžiausį pintinį, su atvožu, kokiame ūkinin
kės veža į turgų kiaušinius ir sūrius. Abu krovė ant stalo 
valgius. Padėjo paukštienos kepsnį — ne ką kitą, kaip 
žąsį, ir kaip kaladę, geltoną saldinį sūrį. Sviesto avin- 
galvi gniužulą ir sausos dešros rinkes. Pusgortinį me
daus. aprištą varnalėšos lapu. Paskui krūvą pyragėlių: 
su varške ir lašiniais. Ir pyragą, rėčio didumo, nusags
tytą vyšniomis ir nulietą cukrumi. Petriukui krovė ats
kirai visokius saldžius daiktus: arkliukus ir paukščius, 
nupirktus matyt pakely..Iš paties dugno Kazys ištraukė 
butelį raudono skysčio.

—Gal. traspadinės, duos į ką įpilti? — varžydamasi 
prasišiepė.

—Ką jau čia užsimanėte, visą klėtį suvežti? Saky
tum, jog duonos neturime, — barėsi namiškiai.

Vytautas Mačernis '
A .

PS. V. Mačernis gimė 1920 m. Žarnelės km., Sedos 
valse., minosvaidžio bombos skeveldros užmuštas Žem. 
Kalvarijoje, Alsėdžių v. 1944 m. spalio 7 dieną.

MoooooooooooooaooooaoooooMoooooMaaooaMMi

Apgalvokime savo išlaidas
V. FUNKIENĖ

Romanuose gal įdomu 
skaityti apie liguistai išlai
džius žmones, kurie svaido 
pinigus, o paskui nežino su 
kuo apmokėti kasdieninį 
duonos kąsnį, bet tikram 
gyvenime tokia žmona visai 
“neįdomi’’, ir kabo kaip ak
muo ant vyro kaklo. Taip 
pat ne visai yra teisybė, 
jeigu mes galvojam, kad 
daugiau uždirbant ir visi 
į-ūpesčiai pasibaigs. Kaip 
žinovai sako, kas daugiau 
uždirba, tas daugiau ir vi
sokių reikalavimų turi, to
dėl ir daugiau pinigų išlei
džia. Kas išleido savo ar 
vyro uždarbį be plano, tas 
duoda be reikalo uždirbti 
krautuvininkams ir skriau
džia save. Planuotas pini
gų vartojimas užtikrina tau 
tavo pajamų dalį.

šeimos sąmata nereiškia, 
kad reikia užrašinėti visas 
net smulkiausias namų iš
laidas, o šeimininkavimą be 
jokio plano.

Reikia sudaryti, gal su 
vyro pagalba, tam tikrą pla
ną, kokios būtinos išlaidos 
kas mėnesiui, kokia suma 
galėtų būti atidėta netikėtu
mams ir kokią sumą galima 
sutaupyti. Apgalvotas išlai
dų ir pajamų planas tau pa
rodys, kaip tu galėsi įgyven

dinti savo norus, pav.: kaip 
išmokslinti vaikus, namą į- 
sigyti, užtikrinti ramią se
natvę ir tt

Jeigu tu išmoksi veikti pa
gal sau nustatytą planą, tai 
greit pamatysi, kur tu gali 
sutaupyti pinigų ir tuo bū
du greičiau išpildyti savo 
svajones. Toks planas bus 
tau draugiškas patarėjas ir 
vadovas. Jeigu tu to dar ne
darai, tai pradėk tai kuo 
greičiau.

Kur ir kaip to meno iš
mokti? Visų pirmiausia ta
vo vyras mielai padės tau, 
jeigu jis tą supranta, jeigu 
ne, teks patarimų kitur ieš
koti.

Žinoma, kiekvienoje šei
moje yra skirtingos išlaidos 
ir negalima duoti vieno re
cepto, kuris būtų geras vi
siems. Bendrai galima štai 
ką patarti:

1. Surašyk visas savo iš
laidas, kad žinotum, kur iš
leidi savo pinigus. Tu nega
li iš anksto žinoti, kur ga
lima sutaupyti, kokios išlai
dos yra bereikalingos. Pir
miau vesk užrašus 2-3 mė
nesius, tada tu matysi, kur 
galėsi sutaupyti.

2. Padaryk sau mainų pla
ną, sąmatą, pagal savo šei
mos reikalavimus: Numatyk

—Ne tai, kad ko nors tamstoms trūktų . . . Atsipra
šau labai. Bet mūsų užauginto paragaukite.

Kai taip, tai ir lašelis nepagadins. Aišku, kaip diena. 
Išgėrė visi. Jieva susidaužė su viešnia. Jos šypsojosi vie
na kitai, lyg seniai nesimačiusios draugės ir atpratusios 
per tai viena nuo kitos. Dar vis neįsidrąsinanėios pa
sakotis. Vaitiškis išlenkęs prasitarė:

(Bus daugiau)

■r-a.“* 4 .>#•

MOTERV DARBO 
PAJĖGA

puslapiai. Kaina ................... $5.00

1ISKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5i4 pusk, kieti viršai. Kaina $5.00

ŠEMUNO SCNŪS, Andriaus Va
ldoko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

Darbo sekretoriaus Mit
chell pranešimu, pernai bu
vo 22 milionai dirbančiu 
moterų, tai yra apie 36%
darbingo amžiaus moterų, lapių. Kaina.................... $4.00
Pusė dirbančiųjų buvo 40 m.top.ių šešėly, v. Putino-My 
ir daugiau metų, du penkta
daliai 45 metų ir senesnės.

Tie skaičiai rodo, kad se
nesnių moterų buvo dau 
giau dirbančių už namų ri- 
bų, kaip tuo tarpu jaunesnio 
amžiaus moterys namuose 
šeimininkavo.

Daugiau kaip pusė visų 
moterų visą laiką sunaudo
ja šeimininkavimui namuo
se, beveik trečdalis ištekė
jusių ir daug netekėjusių
dirbo ir šeimininkavo na- 'Nglv-i.ietuvių kalbų to- 
... t -i • v 'YNAS, apie 20,000 žodžių. 368 pu-muose. Likusios buvo mer- Slapiai, redagavo V. Baravykas 
gaitės iki 20 metų, kurios prausias ir
lankė mokyklas. **“ T™“? , ?

Vadinasi, galima sakyt. ’iSS 
kad visOS suaugusios mote- vos ’r Amerikos gyvenimo. 178 
rys neša didesnį ar mažės- pnslp” ,dom‘ Kama- • *2.eo 
nį indėlį į tautos ūkį tai-
naudamos - dirbdamos ki- e*jntiema 
tiems ar šeimininkaudamas *"*’ 
namuose.

kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny 
ga, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ........................................... $6.00

meninių formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

opieriuje. Kaina ................... $8.60
ALGIU GAMINIMAS, parašė ke
turios namų ūkio agronomės: E 
Prųsutienė, O. Rndaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. rvįįiTiii

ŽEME DEGA. J. Savicko užrašai ii 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

tEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps|. Kaina .... $4.60

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ............................... $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M:.
ebelsonienės parašyta: 250 įvairia 

receptų. 132 pust Kaina ....$1JS
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunigą 

M Valadkos parašyta knyga, 250 
ousl. Kaina ........................... $?JSO
A KISS IR THE DARK. J. Jazm:. 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
160 pusi. Kaina kietais viršeliais $*į 
minkštais viršeliais .................... $1.01
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio m.

manas ii žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 407 pusta-
piai, kaina ........................................ M
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, ari* komunistų diktatt- 
ra faktų ivieaoje. Trumpa holėevir-
<no istorija ir valdymo uraktika. Iz- 
'mi daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina .................................................. iV<
MIRUSIOS SIELOS M Goeo>« 

svarbiausias veikalas, išvertė M
Miškinis. 290 pusi. Kama... .$&£$
SOCIALDEMOKRATIJA IR BO’- 

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta ttr
klausimu knygutė. Kaina ........... tae
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vanderveide, vertė Vardū- 
nas. Kaina .......................................10c
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ $3.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašo Leonas Blumas. Trumpes 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c,

KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ.
Pilna argumentų, kurie visiems 

įdomūs. Kaina ................................šie
IUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininkas buvo paaida- 
rųa Rusijos diktatorių. Kaina ..tie
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuve- 
te. Kaina ........................................ 26c
aR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kun. M. Valadka. 8varlm 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1J$
DEMOKRATINIO SOC t A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir
knyga šių dienų klausimams 
ti. Kaina .........................
VISUOTINAS TVANAS. Ar gaMJe 

toks tvanas būti ir kų apie tai

UI .ŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos triiogtfka istorijos kronika, 

73 misi,. didelis formatas, 
opiem. Kaina ......................... .SS

IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
_ , , Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Dabartiniame kongrese ymerikos lietuviams. 144 puslapių, 
i 17 moterų, iš jų viena xB,na ................................

'senate, būtent Margaret
o -4.1 1 miė Liudas Dovydėnas, įdomiChase Smith, republikone ..pysak,t 176 B Kaini

ssr o * • vis Maine.
Atstovu riimiifren no vipnu -EMAICIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio Atstovų įumuose po Vieną parašytas istorinis romanas U 2e- 
republikonę turi New Jer- krikšto laikų. Su kiatati
sey, Ohio, Massachusetts ir ’ iL*22Į***- -
Washington, ii po dvi Nevv .1 Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
York ir Illinois valstybės. įJ’įZ’j T,į£"- s®****, GirM **
* X VI * * K * SENAS KAREIVIS MATtiTUTIS,
iŠ MisSOUll, Michigan, Nevv parašė Jurgis Jankus. Pasakoji 
York, Georgia, Idaho, W. Tiaa apie nepaprastų žemaitį, kuris 
Virginia, Oregon, Pennsyl- "y-u*
Vania. padaryti. 237 psL Kaina ...... $&■

Vadinasi, atstovų rūmuo- ,ABUeuvIMASi Ort.
9e yia astuonios demokia- novelių rinkinys, 155 puslapių, 
tės ir tiek pat republikonių. Kama ............................ $ia«.

MOTERYS KONGRESE

yra

TAI BENT PILVELIS
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-
tuomenės santvarka ir kodėl ji dai ___ ___ _
<ewte. Kaina ....................... . ...2Se sako mokslą*. Kaina

Norfolk, Va. buvo valgy
mo varžybos. Varžėsi Mel- 
vin Hughes ir Harvey Ho- S36

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

•i- S7.

nelanr.es
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VIETINES ŽINIOS
KELKITE, KELKITE, 

KELKITE

Praeitą sekmadienį vėl 
skambėjo šie žodžiai Bos-į 
tono scenoje, minint dr. 
Vinco Kudirkos 100 metą 
gimimo sukaktį.

Bostonas šią reikšmingą 
sukaktį prideramai paminė
jo. Prieš kelias savaites ji 
buvo paminėta siauresniu 
mastu—Tautinės S-gos na
muose, o sausio 18 d. buvo 
užsimota platesniu mastu. 
Norėta, kad mūsų tautos 
žadintojo šimtmetinės su
kakties minėjime galėtų da
lyvauti ir platieji Bostono 
lietuvių sluogsniai, todėl 
pasirinkta įprastinė vietos 
lietuvių vieta —didelė Tho- 
mas Park mokyklos salė.

Deja, rengėjų pastangos 
vietos lietuvių nebuvo rei
kiamai įvertintos, ir jų mi
nėjime buvo ne tiek, kiek, 
be jokios abejonės, galėjo 
ir turėjo būti. Tik malonus 
vienas reiškinys, kad iš per 
400 atsilankiusių daugiau 
kaip 100 buvo moksleivių ir 
dar mokyklos nelankančių 
vaikų.

Vadinasi, jau esame gana 
gerai apsnūdę ir Vinco Ku
dirkos prieš 60 metų šūkis: 
“Kelkite, kelkite, kelkite” 
reikalingas ir šiandien. Ir 
šiandien tebėra reikalinga 
tokių nepalaužiamos vilties 
asmenų, kaip Vincas Ku
dirka, kurie nesudrebėtų nė 
didžiausiam pavojui ištikus.

Be to, reikia pastebėti, 
kad žiūrovų tarpe buvo ga
na didelis būrys iš toliau at
vykusių. Pastebėjau iš 
Rhode Island dr. B. Matu
lionį, iš Worcesterio V. Ma
cį su visa šeima (o žmogus 
yra ligonis ir bedarbis). 
Vienuolių iš Putnam atva-
dMMMONMMOa

žiavo pilnas automobilis, 
buvo nevienas brocktonietis 
ir t.t. O štai senosios kar
tos ateivė Stella Paplaus
kienė iš Bradfordo ne tik 
atvyko į minėjimą, bet da
lyvavo ir aktorių pagerbi
mo pobūvy ir pamačiusi, 
kad minėjime neperdau- 
giausia atsilankė, nuosto
liams mokėti išmetė dar 
penkinę.

Jie visi toli keliavo mūsų 
didžiojo vyro atmintį pa
gerbti, o daugelis bostonie
čių, čia pat gyvendami, dėl 
“svarbių” priežasčių “jokiu 
būdu negalėjo atsilankyti”.

Apie patį minėjimą vieta 
nebeleidžia rašyti. Teks 
palikti kitai progai. 0 ke
liais žodžiais tariant, jis 
buvo įspūdingas. Prof. J. 
Puzinas trumpa gražia kal
ba pristatė susirinkusiems 
Vincą Kudirką, o “Vinco 
Kudirkos” aktoriai patį 
Vincą Kudirką, jo bendra
darbius ir priešus taip pa
vaizdavo, kad nevienam a- 
šarą išspaudė. Taip man 
prisipažino ne vienas seno
sios ir jaunosios ateivijos 
atstovas. O jei taip, tai vai
dinimas turėjo būti geras. 
Visų dėmesį kreipė A. Gus
taitis parišta ranka, kurią 
tik išvakarėse nusilaužė, ir 
vis dėlto žavėtinai vaidino.

J. V—gas

Svarbu brocktonieciams

Z. Šalnienė iirinlctųjų 
moterų tarpe

Neseniai išėjo knyga 
“Who’s Who of American 
Women”, kurioje iš apie 70 
miliono Amerikos moterų y- 
ra surašyta 19,671 toj ar 
kitoj srityje pasižymėjusių 
moterų. Jų tarpe yra ir adv. 
Zuzana šalnienė, .Bostono 
garbės konsulo žmona. Ji 
įrašyta kaip advokatė.

jau ir 
sapnuoja

Praeitą sekmadienį John 
Roman, pakeisdamas “su
sirgusį” A. Kneižį, per šio 
radiją paskelbė, kad nese
niai Bostono ura patriotai 
paskelbę popiežiui baisų ka
rą dėl Lietuvos pasiuntiny
bės panaikinimo.

Kiek mums žinoma, nie
kas čia tokio baisaus karo 
nesirengė skelbti. Tik ver
giškos dvasios žmonės ir 
naktį sapnuoja savo pono 
bizūną. Blogiau, kad John 
Roman ir laisvas būdamas 
dienos metu pradėjo sap
nuoti. Tai blogas reiškinys.

PITTSBUGH, PA.

Draugijos Klubo svetainėje, 
142 Orr St., Soho dalyje. 
Visi nariai maloniai kvie
čiami atsilankyti į šį metinį 
susirinkimą, nes bus apta
riami svarbūs reikalai.

Po susirinkimo toj pačioj 
svetainėj 6 vai. vak. bus 
vakarienė. Visi nariai ir vi
si tautiečiai maloniai kvie
čiami šioje tradicinėje tau
tiečių vakarienėje dalyvau
ti, ir malonioje nuotaikoje 

^sekmadienio vakarą pralei- 
, sti. Nesigailėsite. Kviečia 
Kapinių Komitetas.

Fr. Žilionis
A

SHAMOK1N, PA.

MONTREAL, P. Q. Jieškojimai

Lietuvių tautižlcų kapinių 
komiteto pranešima*Į

Lietuvių Tautiškų Kapi
nių Komiteto ir narių me
tinis susirinkimas bus sek
madienį, sausio 25 d. 2 vai.

: popiet Lietuvių Mokslo
’ ZTiimilllMI————■M

Aplankiau J. D. Taunj

Neseniai buvau nuvykęs 
į Shamokin ir aplankiau 
seną bičiulį J. D. Taunį. 
Radau jį besėdintį savo 
krautuvėlėj. Jis jau įžengė 
į devintąją dešimtį, bet dar 
gerai jaučiasi. Išėjome į 
miestelį pasivaikščioti. Mie
stelis tarp kalnų, gatvės 
siauros, jaunų žmonių nesi
mato, nes apylinkėje nėra 
daibų. Kasyklos ne<$rbo 
visai. Smuklių yra, bet lan
kytojų mažai. Bendrai iš- 

. mirštančio miestelio vaiz- 
! das.t

Vargas ir Tauniui su 
krautuvėle. Seniau jos vertė 
buvo kelis kartus didesnė, 
dabar ir pigiai norėdamas 
negali jos parduoti.

Penktadienį, sausio 23 d., 
7:30 v. v. Brocktono Lietu
vių Piliečių salėje, 128 A- 
mes St., Montello, Mass., 
kalbės Brocktono miesto 
managerius Mr. Gildea. Vi
si Brocktono lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Įėjimas 
nemokamas.

Rengimo Komisija

VAISTUS Į i iftitva
ir į VISUS KRAŠTUS ui GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymai garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai. ?
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg: H. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER. MASS.

46 metai aprūpname \Vorcesterj ir apylinkę vaistais 
įbrorom—miMiąm--------------------------------------~

Stasė že.nelytė Stankevičienė |
iš*1 Lietuvos paieško savo tetos Elz
bietos Civienės - Staniulienės ir jos 
dukters Frances čivaitės. Prieš karą 
gyveno East Second St., So. Bosto
ne. Jos pačios ar jas žinantieji rašy
kite:

S. Stankevičienė 
Saločių Paštas 
sakarnių kafcnas 
Pasvalio rajonas,
Lietuvos T. S. R. (5,

Ieš an Vinco ir Antano Vaičaičių, 
liluriu iš Prienų, ir Leokadijos Kar- be- i pavičienės iš Kaišiadorių. Rašyti:

Lithuania SSR, Kaunas, Vaičaičio 
g-ve, Nr 7, Antanina Matukevičienė.

ŠIRDIS
' Duok man, mano sūnau, savo širdį, 
į Ir tepamėgs'-a tavo akis mano ke-

Dievas tai sako? S. P Z. 23;2G. 
A. A.

KNYGA, SVIES A, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk

šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys
tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 
gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 
visą skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina .........................................................  $2.00

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2.

ŠL1UFTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykio tik už 15.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY1NAS. čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kama $5.

Visos-5 knygos drauge tik už $8.00.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžiu laišku, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
meilę Amerikos lietuviu knygoms, kurių jie dieną naktį 
laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas ... (Kny
gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 
kaštus apmokame.)

Dr. Alg. Margeris. 3125 So. Habted SU Chicago 8, IK

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvon laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI 810,000.
, SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 8325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoue, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijoee ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
967 YVest MMh Straet, Naw Yerk 1, N. Y.

4 r

Nedarbas
Jau visą Kanadą nedar

bas žiauriai palietė. Bet 
Montrealio ir Sorel miestai 
ir jų rajonai yra sunkiau
siai paliesti. Oficiali stati
stikos ..įstaiga informuoja 
visuomenę, kad šiuose mie
stuose šiuo metu yra jau 
40 c/c visų dirbančiųjų 
darbių.

Bendrai Kanadoje bedar
bių yra 67% daugiau negu 
pernai tuo pačiu metu.

Montrealio miestas 1958
mAtitia vioiioma HnrhnmR io. amžius. Atsakysiu i laiškus. Su fo- metais vięsiems oarDams is-. t{>j,rafįjg ?aatus įaiAcs, ?otografiją, 

pareikalavus, grąžinsiu. Rašyt šiuo 
adresu:

Miss. J. P.
17 N. W. 32nd St.
Miami 42, Fla. (5)č»oe®es©»eeoo(X««0©a0oeew 

NEW ERA SHAMPOO
To remove dandraff artificial-
ly is dangerous to scalp: it 
vrill cause Joosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
all hair troubles, it will make 
your hair nevr shiny as you 
never had before.

Mail $2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. Expm*tMn X
Deaver, Ceterado tf

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

leido virš 7 milionų dolerių. 
Daugiausia gatvių remon
tui, jų plėtimui ir naujų tie
simui. J. Valeika

PAMĖGINKITE FLORAL 
INDUONŲ ARBATŽOLES

LENGVAS 

LAXATYVAS

Sudėtini? iš: 
VeikiMČi? 

Soma ir 

Caacara 
Žievių

FLORAL INDUONŲ ARBATŽOLĖS 
gelbsti nuo prasto virškinimo, užkie
tėjimo, vidurių kataro, kepenų su
stingimo, valo kraują, gydo odos, 
inkstų ir moterų ligas.
NURODYMAS:—{dėkite du šaukštu
ku šios Arbatžolės į puoduką ver
dančio vandens, leiskite pastovėti 
apie 5 minutes, nukoškite Ir gerkite 
apie
nant
dona ar cukrum.
PASARGA:—Nevartokite kada vidu
rių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutraukimas, eolic), vėmimas ar kiti 

A f R»,*Irnw ženklai apendicito randasi. Tankus a. nemow „^nastojantk vartojimas žiu laaa- 
tyvinių arbatžolių gali sudaryt pa
protį.
Svoris: 5 uncijos. Kaina $1.26
Iš Kanados ir kitur 50 centų bran
giau dėl persiuntimo.

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Florai Burba, gausit geriausių.

Tai arbata, kuri turėtų būti kiek. 
vienuose namuose!

Su užsakymais malonėkite ir pi
nigus prisiųsti, nes kitaip užsakymas 

išpildomas. Kreipkitės prie— 
FLORALHERB CO, Degt 5

w ... _ 

pusę puoduko rytmečiais ar ei- 
gulti. Galima pasaldinti me-

..............................^*»**a^,^»*aHs«s»ąAe*sAeeeanasAstsaueeauaj8y^un>ai^a1a^,aa^>^a,a,a,a,atar>,ats,a^a,n^M,d

SVARBUS PRANEŠI MAS SIUNTĖJAMS

DOVANŲ PAKETŲ Į 
U. S. S. R

Mums malonu pranešti, kad nuo sausio 1, 1959, jūs turėsite galimybės 
siųsti dovanų siuntinius į U.S.S.R.

SUMAŽINTA PATARNAVIMO 
KAINA

Nauji siuntiniams siųsti tarifai ir kainos nustatytos, kad palengvintų ir 
suprastintų siuntinių sutvarkymą, išsiuntimą ir pristatymą gavėjui, o taip 
pat pagerinti bendrą patarnavimą.

Kad pasiektume reikiamos naudos pasinaudodami naujomis kainomis ir 
siuntimo tvarka, siųskite siuntinius per vieną iš žemiau išvardintų firmų, 
kurios yra

VIENINTELĖS FIRMOS OFICIALIAI PRIPAŽINTOS

siuntiniams siųsti

Įkainavimai ir patarnavimas visur tie patys

Prašome kreipkitės į bet kurią šių firmų smulkesniai informacijai, gau
site skyrių sąrašą ir kitų informacijų

POCKAGEEXPRESSCO.dk TRAVEL GENERAL PARCEL dk TRAVEL 
AGENCY CO„ INC

1830 Badford Ave^ Brooklyn 16, N.Y.135 Wast 14 St, New York 11, N. Y. 
ToL INgorsol 7-7272 ToL CHobea 3-2883

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC CENTRAL PARCEL SERVICE, INC 
1991 Broadvray, Nevv York 23, N. Y. 220 So. Stote St, Ckkago 4, III.

Tel. LYceum 8-0000 ToL WAkash 2-9384

UNION TO URS, INC 
1 East 30 Street, Nevv York 16, 

MUrray H iii 6-1188
N. Y.

Vedybos
Norėčiau susipažinti su tautiečiu, 

kuris esti venas, nuo 30 iki -16 metų

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir

\v97 nuo odos išbėrimo. 
_y Ramunės žiedai eu- 

ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti. 

.Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
Kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
<iedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadvray

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite i Alerander’s vietą.

iC
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Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Nantas Gydyn^n Dora 

Stebuklus
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogia 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (moa- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, kų jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai 
Į tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsius tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui SS 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
sevo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

So. Boston 27, Mass.
FVVVfVVVTVVTVVVVVVOVMOM'O
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GREIČIAU IR PIGIAU ORO PASTŲ Į LIETUVĄ
7 * 10 Dienu 90 Centų Svaras
* Aspirinas (Bayer) 250 tablečių po 5 gramus........... 81-55
* Aureomicinas po 250 mgr. 16 kapsulių .................... $9.45 į
* Chk»romicetinas po 0.25 gr. 12 kapsulių.................... $4.95 ,
* Cortisone Acetate po 25 mgr. 20 tablečių ................ $5.90
’ F. 99 Tepalas 2 uncijos ................................................... $2.25
* širdies Lašai 2 uncijos........................................................$1.40
* Metikortenas po 5 mgr. 100 tablečių.........................$23.60
* Miltown 50 tablečių............................................................ $4.20
* Penicilinas aliejuotas 5x10 (15.000.000 vienetų) $4.75
* Robadenas 60 tablečių........................................................$7.05
* Rimifon (Roche) 500 tablečių ...................................... $5.90
* Seromicinas - Cikloserinas po 250 mgr. 40 kapsulių $23.60
’ Serpasil (Ciba) po 0.25 100 tablečių.............................$2.85
* Streptomicinas ar Dehidrostreptomicinas 10 gr. .. $3.50 

Ir visi kiti vaistai ir vitaminai, vaikų preparatai, dantų
taisymo medžiaga, chirurginiai prietaisai, klausos stiprin
tojai ir akiniai.

Mes Patariame Siųsti Dabar: •
* Kailinius batukus, moteriki $18, vyriški ................$19.50 j
* Moterų batukus su šiltais pamušalais, f

rudus ar juodus................................................................ $13.30 f
* Aulinius odos batus iki kelių, puikios rūšies .?.... $41.80 (
* Filco pantuplius su gumos padais................................. $5.00 /
* Vilnones medžiagas apsiaustams nuo $15.50 iki .. $36.50 j
* Visi priedai prie šilto žieminio apsiausto................ $13.00
* Anglišką medžiagą kostiumams nuo $12.00 iki .. $35.20
* Vilnones medžiagas suknelėms nuo $12 iki ........... $18.00
* Mazgojamus namuose, nereikalingos prosyti. nesiglamžan-

čius terileno kelnes ir kvaldotus sijonus.................... $23.00
* Vandens nepraleidžiančius žaketus ilgesni $52.50, trum- į

pesm $4*,.7o \
e Storas vilnones antklodes 54”x54” tinkamas naudoti vi- i

du.j ir lauke................................................................$15.00
ir šiltus nertinukus, apatinius baltinius,kojines, 
pirštines
Į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS JEINA MUITAS

Tik pridėkit 86.50 iki 22 svarų, $9.60 iki 33 svarų ir 
$11.40 iki 44 svarų.

Tazab of London
81 Reservoir St. CAMBRIDGE, Maaa. Tel: KI 7-9708

(Offisas atdaras visą laiką)
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MES ATUEKAM . 
VISOKIUS SPAUi

Jei taiMtome reikia—

• •

>S DARBUS

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LANKŲ SU ANTGALYIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ tt PLAKATŲ

"Keleivio” fpantavė padarys tamstoms visko 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Praioms kreiptis kuo adresu: 

-KELEIVIS”
636 East Broadvray, Soetk Boatoa 27,
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 3, Sausio 21,1959

Skautų tėvų pobūvis

Pa balčių koncertas Tautinių lokių iokėjai 
Nevv Yorke

Talentų popietis 25 metų 
sukakčiai

Sekmadieni, sausio 25 d. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj skautų tėvų komitetas 
rengia Įdomų ir Įvairų po- 
būvĮ, kurio programą atliks 
skautai, bus gardžių valgių, 
grieš geras orkestras. Ren
gėjai prašo gausiai atsilan
kyti ir tuo būdu paremti lie
tuviškuoju jaunimu besirū
pinančią organizaciją. Pra
džia 5 vai. vak.

------------------------- .
Kalbės apie kartų santykius

Bostono Lietuvių Kultū
ros Klubo šio šeštadienio, 
sausio 24 d. susirinkime 
buvęs Vilniaus universiteto 
dėstytojas Vincas Trumpa 
skaitys paskaitą tema: Kar
tų problema su kraštu pers
pektyvoje.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Lietuvių Radio korpora
cijos 25 metų sukakties mi
nėjimo Talentų popietis 
rengiamas sekmadienį, va
sario 8 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Talentų 
popietis prasidės 4:30 vai. 
po pietų ir tęsis iki 11 vai. 
vakaro.

Ponų Minkų vedamos lie
tuviškos programos Bosto
ne šiemet mini savo sidabri
nę sukakti ir tai progai tai
komi visi programos vedėjų 
ruošiami parengimai. Vie
nas tokių parengimų bus ir 
šių metų Talentų popietis, 
kuris paprastai sutraukia 
nemažai jaunų šokėjų, dai
nininkų, muzikų ir kitokių 
talentų.
Nepiliečiai mūsų valstybėje

Antrasis Bostono Pabaltie-, 
čių Dr-jos koncertas, Įvykęs 
sausio 16 d. Jordan salėje, 
dėl blogo oro ir tuo pačiu 
laiku Įvykusio Mardi G ras 
baliaus, nesutraukė daug 
publikos. Bet tiems keliems 
šimtams susirinkusiųjų bu
vo patiekta programa, ver
ta dėmesio.

Estų solistė — mezzo so
pranas Irene Loosberg, ak
ompanuojama Dagmar’oe 
Kokker, parodė gražų tem
brą, su didele skale niuan- 
sinių Įvairumų. Jos balsas 
rodo griežtai lyrinius duo
menis. Todėl ir visoje pro- Kuopos metinis susirinki- 
gramoje, su mažomis išimti- į mas bus ŠĮ šeštadienį, sau- 
mis, vyravo lyrinės dainos, i šio 24 d. 6 vai. vak. Sanda- 
Ten kur buvo Įprasta išpil- į ros salėj, 124 F St. 
dyme patirti daugiau tem-’ Visi nariai prašomi daly- 
peramento, mes jo pasige- vauti, nes bus renkama šių

Onos Ivaškienės vado
vaujamas Tautinių Šokių 
Sambūris sausio 24 d. daly
vauja Darbininko pobūvy 
New Yorke. Ten jis atliks 
naują' tautinių šokių pynę 
— Suk suk ratelį

Kitą dieną Sambūris yra 
pakviestas pietų Į Folk Dan 
ce House. Jame mokoma Į- 
vairių liaudies šokių. Ta 
proga bostoniškiai pamokys 
lietuviškų šokių.

SLA 308 kp. susirinkimas

A. Gustaitis nusilaužė ranką

Rašytojas Antanas Gus
taitis, sausio 17 d., iškrau
damas dekoracijas “Vinco 
Kudirkos” veikalui, nusilau
žė kairę ranką ties riešu. 
Bet tas nesutrukdė vaidini
mo, kuriame A. Gustaitis 
turėjo svarbų vaidmenį: jis 
vaidino, nors gal ir didelį 
skausmą kęsdamas. Ir vie
na ranka jis sugebėjo grak
ščiai dvarininkę Fševalskie- 
nę apkabinti.

Keturias savaites A. Gus
taitis turės laikyti ranką 
gipse ir dar kurį laiką vė
liau nebus darbingas.

Nuoširdi užuojauta šitam 
dideliam mūsų “vargo tea
tro” puoselėtojui.

Latvių spaudos balius

Patyrę
— ST1CERIAI —

Vienadatinės mašinos, lengvas 
malonus darbas. Puikūs siūlai, 
“Round Stitching” dirbtuvė. Geras 
atlyginimas, apmokamos šventės. 
Kreiptis

DUKE CLOTHING
33® Biuney St. Cambridge 

(4-tas aukštas)

Pakalbinkim draugus ir 
kaimyną* užsisakyti “Kelei
vi* Kaina turtams 84.

Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

Mėnesinis klubo susirin
kimas bus penktadieni, sau
sio 23 d. Ashmont Hali, 166 
Ashmont St., netoli Peabo- 
dy Sq., Dorchestery.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

M iko j anas čia neatvažiuos

Sovietų pasiuntinybė Wa- 
shingtone pranešė, kad A- 
nastas Mikojanas dėl laiko 
stokos negalės Bostono ap
lankyti. kaip kad pradžio
je buvo numatyta.

Bostonas dėl to nesisielo
ja, negu tik Goldfine ir pa
našūs milionieriai nusimi
nė, netekę progos pakelti 
šampano taurę ir išgerti Į 
sveikatą to, kuri visų pa
vergtųjų tautų atstovai vi
suose miestuose pasitinka 
šūkiais: "žmogžudy, ke
liauk namo!”

Mass. valstybė dairosi 
pinigu

Šių metų sausio 1 d. Mass. 
valstybėje neturinčių šio 
krašto pilietybės buvo 129,- 
030 asmenų, iš jų daugiau
sia Didž. Britanijos ir Ka
nados piliečių (40,333), I- 
talijos (16,833), Lenkijos 
(11,962), Vokietijos (5,- 
738) ir 1.1.

Per praėjusius metus 4,- 
518 asmenys gavo šio kraš
to pilietybę.

Iki sausio galo visi nepi- 
iiečiai turi užregistruoti sa
vo adresą, reikalingi blan
kai gaunami paštuose.

DEŠRELI V K1M&ĖJA1
(Sausagc stuffers) 

ir
DĖ&RELIV JUNGĖJAI

(Sausage linkers)
------ TIKTAI PATYRĘ ------

Pastovus dienos darbas, biznis 
plečiamas. Kreiptis į samdymo ofisą 

Colonial Hrovision Co.
1100 Mass. Avė. Bostone

Hlghland 2-6886

ODOS PADAI
Stori, geriausios rūšies, tikri vy

riški gryno* odos padai čia vartoti 
ar siųsti i užjūrius. Atsiųsk batuko 
dydi >r 51 (Amerikoj apuokam pašto 
išlaidas) šiuo adresu:

JEREMIAH BEBMAN CO.
357 Cuagrtue BL,

Massachusetts valstybės 
gubernatorius F. Furcolo 
pasiūlė seimeliui ateinančių 
metų rekordinės sumos — 
$454,254,687 b i u d ž e tą. 
Naujų pajamų valstybė turi 
suiasti kur nors 180 milionų 
dolerių metams. Klausimas 
iš kur? Seimelis dabar svar
sto gubernatoriaus pasiūly
mą.

Viena mirtis po kitos

Ponios Antaninos Kro- 
pienės šeimoje Įvyko viena 
po kitos dvi mirtys. Sau- 

1 šio 8 d. mirė jos sesuo Ona 
Budrienė, palaidotą sausio 

i 12 d. Dar sesuo Ona nebu
vo palaidota, kai sausio 11 
d. mirė kitos jau mirusios 
jos sesers vyresnioji duktė 
Mrs. Pruscell, vos sulaukusi 
44 metų amžiaus. Ji palai
dota sausio 15 d. iš Bara- 
cevičiaus koplyčios. Velionė 
Pruscell paliko 3 vaikus ir 
4 anūkus.

Poniai Kropienei reiškia
me mūsų gilią užuojautą dėl 
sesutės ir dukterėčios mir
ties.

Sveikatos reikalai Bostone

Bostono viešosios sveika
tos viršininko paskelbtomis 
žiniomis, pernai bostonie
čiai sukūrė 7,750 naujų šei
mų. Per metus gimė 23,600 
vaikų, iš jų 15,155 buvo 
miesto gyventojai.

Tik 3 gimdyvės temirė, 
viena jų ne miesto ribose. 
Šituo požiūriu Bostono mie
stas yra aukščiausioj vietoj 
tarpe kitų miestų, turinčių 
j er pusę miliono gyventojų.

Mirimų buvo 9,216 arba 
1L2 iš tūkstančio gyvento
jų. Mirė daugiausia širdies, 
vėžio, centrinės nervų siste
mos. kraujo apytakos ligo
mis. dėl Įvairių sužeidimų. 
Polio, difteritu, blusinėmis, 
skariatina. šiltine niekas ne
mirė.

Naujų susirgimų džiova 
sumažėjo keliais procentais 
ir ja mirė tik 105. tai yra ge
rokai mažiau negu kitais 
meta:.'. Miestas kovai su
džiov; er
itDlc J doleriu

metus išleidžia

J. ir O Lukšiai minėjo 
auksinę sukaktį

Juozas ir Ona (Abrakai- 
tė) Lukšiai, seni “Keleivio” 
s k a i t y tojai, gyvenantieji 
Dorchestery, sausio 10 d. 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktu
ves. Sukaktuvines vaišes 
surengė sūnus Juozas su 
žmona Bernice, dukterys 
Vitalija Broabury ir Marijo
na Locke, prisidedant pus
broliui W. V. Anestai, Mil
dai Anestaitei ir brolienei 
Uršulei Anestienei iš Mil- 
ford, Mass.

Kaip vestuvėse 1909 me
tais, taip ir auksinės sukak
ties minėjime pabroliu bu
vo V. Anesta, pamerge bu- 

1 vo Elzbieta čeikienė. Vai
šėse dalyvavo ne tik vaikai, 
bet ir anūkų geras būrelis. 
Svečių tarj)e mačiau A. ir 
D. Waleikus iš Milford, A- 
deliją Rizalienę su sūnumi 
iš Franklin, Mass., D. ir O. 
Lombardi iš Milford, Mass. 
ir kt.

Sukaktuvininkai susilau
kė daug sveikinimų, ge
riausių linkėjimų ir dovanų. 
Jie širdingai dėkojo vai
kams ir giminėms, kurie tas 
smagias vaišes suruošė ir 
sukaktuvininkus apdovano
jo. Dalyvis

dome. Ypač dėlto nukentė
jo abi arijos iš “Samsono 
ir Dalilės”.

Įdomiai praskambėjo es
tų kompozitorių Saar, Tu- 
bin ir Oja kūriniai. Saar ga
lima būtų lyginti su Brahm- 
su, kuris vykusiai panaudo
ja estų liaudies melodijas 
savo romantiškumu persunk
tiems kūriniams.

Maloni staigmena buvo 
Endel Kalam su savo viola 
prisijungęs atliekant dvi 
Brahms'o dainas. Tai žmo
gus, kuinam turime būti 
daugiausiai dėkingi už vi
sus Pabaltiečių koncertus. 
Jis yra plačiai žinomas Bos
tono muzikinėje veikloje. 
Jo profesinė patirtis, pla
čios asmeniškos pažintys ir 
nuoširdus patriotizmas su
daro tąjį spiritus movens, 
kuris duoda pagrindą šių 
koncertų egzistencijai.

Solistė buvo iškviesta pa
kartojimui. Arijoje iš op. 
“Carmen” mes pagaliau pa
tyrėme, kad dainininkei ne
trūksta ugnies bei tempera
mento. Tik čia, deja, pasi
reiškė kaikurie techniški 
trūkumai. Tačiau visa tai 
buvo užmiršta gal būt viso 
vakaro programoje geriau
siai sudainuotoje amerikie
čio kompozitoriaus Shelly 
“Meilės filosofijoje.”

Sekančiame serijų kon
certe, Įvyksiančiame š. m. 
kovo mėn. 13 d., girdėsime 
latves dvynukes duo-pianis- 
tes seseris Gutberg* iš Bos
tono.

Vytautas Strolia

Šveikauskas įveikė 
Bostono meisterį

Praeitą savaitgaly South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos šachmatininkai 
pelnijo dvi pergales. Lietu
vių B komanda parvežė lai
mėjimą iš Winthrop, Įvei
kusi vietinę komandą, san
tykiu 3-2. Po tašką pelnijo 
Rimas Karosas ir du jau
niausi Bostono lygos žaidė
jai: Ged. Kuodis 14 metų 
ir Algis Makaitis 13 metų. 
šeštadienį, sausio 17 d. lie
tuvių A komanda laimėjo 
prieš buv. Bostono meisterį 
Boylstono klubą tokiuo pat 
rezultatu 3-2. šiose rung
tynėse pasižymėjo 19 metų 
jaunuolis Gediminas Švei
kauskas, sudorojęs Bostono 
ir Massachusetts meisterį 
Jeffry Goldstein’ą.

Boston Sunday Globė, 
sausio 18, minėjo lietuvių 
šachmatininkų laimėjimus 
prieš Brandeis universitetą 
ir Quincy “Y”.

Keleivio kalendorių Nor- 
vvoode galima gauti ii Ra
manausko vakarais Lietu
vių Piliečių Bendrovėj, o 
Lavvrence ii Stakionio, 57 
Sunset Avė.

metų valdyba.
Po susinkimo bus pažmo-

nis.
A. Andriulionis,

Pirmininkas

J. Tumavičienė jau namie

Jadvyga Tumavičienė,' 3 
savaites išgulėjusi Robert 
Brigham ligoninėj, sugrįžo 
namo ir čia baigia sveikti. 
Ji gyvena 30 Robeson St. 
Jamaica Plain, Mass.

Dorchesterio Moterų 
Klubo susirinkimas

šeštadienį, sausio 24 d. 
7 vai. vak. John Hancock 
Hali Bostono latviai rengia 
šaunų spaudos balių, o sek
madienį Dauguvos Vanagų 
namuose literatūros vakarą, 
kuriamelO rašytojų iš Ka
nados, Niujorko ir kitur 
skaitys savo kūrinius.

Maskoliaus nebus, bus Lietuva!
Vincas Kudirka

ikia I
i turtą, Afnrmac

Jei Jums Reikia

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVĖ. 
DORCHESTER, MASS. 
Telefonas: CO 5-5854

PAMALDOS LIBTUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienĮ, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštą į lietuvių kalbą

ąMHMMHHMMAHtoVVV***********
V. Vadeisa

LIETUVIS BATSIUVIS 
ODA SIUNTINIAMS 

j Parduodu pirmos rūšies <xią, au- ► 
-a,elius, padus, vitpadžius siunti-ff 

i užjūrius nupiginta
tlieka visus batsiuvio 

it. sąžiningai ir duodu patari-C
Amus apie odas. Adresas: ►
$173 Eighth SL So. Bostone 

uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- * 
— trečiadienius ir —*---- ” ’

41 Telefonas: AN 8-0055 ►

įmenu

Dr. D.

DR. D. PILKA
nei M 4

Sr ana T M •
548 BROADWAY
SO. BOSTON, MA8BL 
Telefonas AN 8-1820

Jis bus ši penktadienį, 
sausio (January) 23 d. 7 
vai. vak. vak. Ashmont pa
talpose, lffi Ashmont St, 
Dorchestery.

Visos narės maloniai 
kviečiamos dalyvauti.

Valdyba

Dabar mokslininkai patyrė, kad 
sniegu ir ledu amžinu yra ap
dengta net 40'// didesnis plo
tas, negu iki šiol manyta.

Įsigyti namus, apdrausti 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna 
viniai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadvay, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
^Atlieka visokius “plumbing**— 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
Jir taisymo darbus. Kainos priei- 
3 narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
Jkambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

! Telefonas CO 5-5839
12 ML Vernou. Dąrahęstęr. 
amuHnitmimm

VIETA PENSININKUI 
Pensininkui gera vieta, puikus rui

mas ir išlaikymas, arba viduram
žei moteriai. Malonus gyvenimas 
firmoje. Kreiptis į

Mrs. B. Stonis 
1549 Washington St.
Walpolc, Mass.

tol av s-sam

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoe: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomii ir Šventadieniais:

pasai susitarimą

495 Cofambia Road 
Arti UpMa*s

I

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
2 — 3 vai. popiet

47 Banks St.
, BROCKTON 18, MASS.

įį TeL JUniper 6-7209 M

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1350 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do-y ranų krautuvę, 502 East 

jS t Broadway, So. Bostone. 
- Tel. AN 8-0489. Ten gau

damas ir “Keleivis.”
Steponas Minlras-

*TeL AN 8-2712 irta BI4-9018 |

Dr. J. C. Seymour
(LANDAUS)

X-BAY ________
Pritaiko Akintas 

VALANDOS: nuo 2-4, tuo 7-S 
534 BROADWAT 

0ODTH BOSTON. MASS.

b The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L Rosengard, B. S., Reg. Pharm.,

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-0020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudary tus siuntinius ( LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų tūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR niu.tą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KRElPKITftS LIETUVMRAI 
~Vfe*i siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Inturisto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 ik) 5 vai. vak.. ketvirtadieniais

e >k, T «aL vaL ir MatladieaiaL nuo 8 rytu iki 2 po pietą.

i

1

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 v. vak. 
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Suredomis—ofisas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

jeaaaiaaaaaaaa

NAMŲ SAVININKAMS 1 
Pentiname namus iš lauko L 
ir vidaus: apkalame šinge- II 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
Tel.: JA 4-4578

A. J. NAMAKSY
KKAL KBTaTE A INSURANCS

409 W. Broadvay
SOUTH BOSTON. MA8S. 

Office Tel. AN 8-0948
Mae. K OMOLK STKKBT 

Waa4 Bosbary,
TeL FA 8-5515

I

KETVIRTIS a ca

RApastintai fe
iiodus. p*pootelvi

879 W. BROADNAY 
SOUTH BOSTON 
Tet AN 8-4441

APSIDRAUSK NUO 
UGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne- 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance reikalai* 
kreiptis :

BRONĮ S KONTRIM 
af «ka Peace—CuastaMs

598 B. Broadvray 
So. Boston 27, Mass.

TeL AN 8-1751 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE 
HARDWARE Ca

TeteftnaTANsUlSS


